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3. szám

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét,
hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.
A Pénzügyi Közlönyt felváltó Nemzetgazdasági Közlöny
a joganyag meghatározó részét kitevõ pénzügyi tárgyú anyagokon kívül az iparügyek, a kereskedelem,
a turizmus, a vendéglátás és a fogyasztóvédelem, a foglalkoztatáspolitika
és a szakképzés területét érintõ anyagokat is magában foglalja.
Egy lapként ugyan, de hármas tagolásban jelenik meg: az I. részben a pénzügyi tárgyú anyag,
a II. részben a gazdasági tartalmú anyag, a III. részben pedig a munkaügyi területet
(az eddigi Szociális és Munkaügyi Közlönyben megjelent munkaügyi részt) érintõ anyag kap majd helyet.
Részletesebb információért keresse a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó hirdetéseit
vagy hívja a Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztõségét.
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2011. évi I. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról*
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) 49. §-ának (4)–(13) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A monetáris tanács tagjai:
a) az MNB elnöke, mint a monetáris tanács elnöke;
b) az MNB alelnökei;
c) további legfeljebb négy tag, akiket hat évre az Országgyûlés választ.
(5) A monetáris tanács tagja az a magyar állampolgár lehet, aki monetáris, pénzügyi, illetõleg a hitelintézeti
tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedõ elméleti, illetõleg gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.
(6) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak javasolt személyt az Országgyûlés illetékes bizottsága meghallgatja.
(7) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek
hiányában kinevezésével, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja megválasztásával hivatalba lép. A monetáris tanács
(4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a köztársasági elnök elõtt, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja az
Országgyûlés elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt
vagy fogadalmat tesz és okmányt ír alá.
(8) A monetáris tanács tagjának megbízatása megszûnik:
a) a megbízatási idõtartam leteltével;
b) lemondással;
c) felmentéssel;
d) halállal.
(9) A lemondást írásban kell közölni a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a köztársasági elnökkel és
a miniszterelnökkel, a (4) bekezdés c) pontja szerinti tagnak az Országgyûlés elnökével.
(10) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagjait a köztársasági elnök, (4) bekezdés c) pontja szerinti
tagjait az Országgyûlés kizárólag abban az esetben mentheti fel, ha a monetáris tanács tagja nem felel meg a feladatai
ellátásához szükséges feltételeknek, illetve súlyos kötelezettségszegést követ el.
(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok kinevezésére, illetve felmentésére az Országgyûlés Gazdasági és
Informatikai Bizottsága teszi meg a javaslatot az Országgyûlés számára.
(12) A (11) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a monetáris tanács érintett tagja részére meg kell küldeni, aki
a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályai szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat.
(13) A (11) bekezdés szerinti felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidõ lejártát vagy – bírósághoz
fordulás esetén – a bíróság döntésének jogerõre emelkedését követõen terjeszthetõ az Országgyûlés elé.”
(2) Az MNB törvény 49. §-ának (18) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(18) A monetáris tanács tagjai – ideértve az MNB elnökét és alelnökeit –, valamint a felügyelõ bizottság tagjai
megbízatásuk megszûnését követõ 3 éven belül monetáris tanácsi tagságot nem viselhetnek.”

2. §

3. §

Az MNB törvény 50. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A 49. § (5) és (8) bekezdéseit az MNB elnöke tekintetében is alkalmazni kell.”
(1) Az MNB törvény 51. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 49. § (5) és (8) bekezdéseit az MNB alelnökei tekintetében is alkalmazni kell.”
(2) Az MNB törvény 51. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNB alelnökét a 49. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a köztársasági elnök menti fel
a miniszterelnök és az MNB elnök (1) bekezdés szerint tett javaslatára.
(5) A (4) bekezdés szerinti felmentési javaslatot az MNB alelnöke részére meg kell küldeni, aki az Mt. szabályai
szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat.
(6) A felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidõ lejártát vagy – bírósághoz fordulás esetén –
a bíróság döntésének jogerõre emelkedését követõen terjeszthetõ a köztársasági elnök elé.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 21-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

Az MNB törvény 58. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az MNB monetáris tanácsának 49. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja az 57. §-ban és az 58. § (4) és
(5) bekezdésében foglalt bejelentési, illetõleg nyilatkozattételi kötelezettségének a köztársasági elnöknél, 49. §
(4) bekezdés c) pontja szerinti tagja e kötelezettségének az Országgyûlés elnökénél tesz eleget.”

5. §

Az MNB törvény a következõ 74. §-sal egészül ki:
„74. § E törvénynek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi I. törvény
(a továbbiakban: 2011. évi I. törvény) 1. §-ával megállapított 49. § (4)–(13) bekezdését a monetáris tanács
a 2011. évi I. törvény hatálybalépését követõen az Országgyûlés által választandó tagjainak tekintetében kell
alkalmazni. A 2011. évi I. törvény hatálybalépésekor a monetáris tanács hivatalban lévõ tagja megbízatása
megszûnéséig megõrzi monetáris tanácsi tagságát, rá megbízatásának megszûnéséig a 49. § a 2011. évi I. törvény
hatálybalépését megelõzõ napon hatályos (4)–(13) bekezdését kell alkalmazni.”

6. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a törvény a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

7. §

E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az MNB törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXV. törvény hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Dr. Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelete
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet határozza meg a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit. A vis maior támogatás
fedezetét az éves költségvetés biztosítja.
(2) A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezési kiadások – részbeni vagy
teljes – megtérítése, valamint a 3. § szerint részletezett önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévõ
építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása.
(3) A benyújtott és a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Kincstár) által a 4. § (2) bekezdés
szerint elvégzett elõzetes felülvizsgálat során a formailag és tartalmilag megfelelõnek ítélt igények esetében
a vis maior támogatás felhasználásáról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.
(4) Nem nyújtható támogatás annak az önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban együtt:
önkormányzat), amely
a)

a benyújtott támogatási kérelemben valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott,

b)

nem járult hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét,
a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, idõpontját nyilvánosságra hozzák,

c)

nem nyilatkozott arról, hogy a kérelem szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
az e rendeletben meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul.
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(5) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(6) A pénzügyi lebonyolítással (különösen az utalványozással, az elõirányzat átcsoportosításával, a nyilvántartással)
kapcsolatos feladatokat a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) végzi.
(7) Az elõirányzat felhasználásának vonatkozásában az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletet
az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1.

beruházás: a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott tevékenység,

2.

fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése,

3.

felújítás: a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott tevékenység,

4.

folyó jellegû mûködési kiadások: az önkormányzat kötelezõ feladatellátásához kapcsolódó mûködési költségek,
dologi kiadások, karbantartási, javítási költségek, eszközbeszerzések költsége, személyi kiadások, mely alól
kivételt képez a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok egyéb központi forrásból meg nem térülõ túlóraköltsége
és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyetértésével alkalmazott polgári védelmi szakalegységek egyéb
központi forrásból meg nem térülõ költsége,

5.

földcsuszamlás: a természetes egyensúlyát vesztett lejtõ vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely
közintézményt vagy legalább három beépített ingatlant érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más
katasztrófahelyzetet idézhet elõ,

6.

védekezési munkálatok: a megelõzõ és a helyreállítási munkálatokon kívüli valamennyi olyan beavatkozás, amely
a kár bekövetkezését megakadályozza vagy a lehetõ legkisebbre csökkenti, abban az esetben, ha a kár
bekövetkezésének közvetlen, valós veszélye áll fenn,

7.

megelõzõ munkálatok: minden olyan munkálat, amely a káresemények megelõzésére szolgál, és nem közvetlenül
a védekezéssel és kárelhárítással függ össze, így különösen a káreseményt megelõzõ csatorna- vagy ároktisztítás,
takarítási munkálatok,

8.

partfal: az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása felületének legalább 2/3 részében 60°-nál meredekebb;
nem tekinthetõ azonban partfalnak a mûködõ és az elhagyott bányafal,

9.

pince: a földkéregbe vájt mesterséges, falazott vagy falazatlan üreg; kivételt képeznek az ipari, bányászati céllal
mélyítettek és az épületek szerkezeti részét képezõ pincék,

10. saját forrás: a helyi önkormányzatok által képviselõ-testületi, közgyûlési (a továbbiakban: képviselõ-testület)
határozattal, valamint a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása alapján
a polgármester nyilatkozatával, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatával önerõként
jóváhagyott forrás,
11. többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás,
12. vis maior esemény: olyan elõre nem látható természeti vagy más eredetû erõk által okozott esemény, amelynek
bekövetkezése egyrészt nem elõre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa,
13. különösen súlyos természeti károk: a természeti és lakókörnyezetben különösen földrengés, árvíz, lakott területen
belüli nagy kiterjedésû belvíz, tornádó, tûzvész, robbanás, pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás miatt
bekövetkezett károk,
14. igazgatási feladatok ellátását szolgáló intézmény: önkormányzati, államigazgatási feladat ellátását végzõ
intézmény, különösen a polgármesteri hivatal, okmányiroda.

3. Támogatási alapelvek
3. §

(1) A helyi önkormányzat támogatást igényelhet
a)

az elõre nem látható természeti vagy más eredetû erõk által okozott veszély miatt szükségessé váló, indokolt
védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására, valamint

b)

az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévõ építményt (kötelezõ feladatok ellátását szolgáló
épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi vízilétesítményt, közmû- és mûtárgyait) sújtó, elõre nem
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látható természeti vagy más erõk által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására, a biztosításból vagy
egyéb módon megtérülõ károk figyelembevételével.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzatokkal azonos feltételek mellett támogatást igényelhet a többcélú
kistérségi társulás, amennyiben a tulajdonában levõ épületet elõre nem látható természeti vagy más erõk által okozott
kár sújtja.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben támogatás – az ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények kivételével – kizárólag
akkor igényelhetõ, ha a károk az önkormányzat kötelezõ feladatellátását szolgáló épületben, épületrészben
következtek be, vagy – utak, hidak, kompok esetében – a károsodás a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(4) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a kérelmét az elõre nem látható, váratlan esemény
bekövetkezésétõl vagy – védekezési kiadások esetén – a védekezés megkezdésétõl számított 7 napon belül
az 1. melléklet A) része szerinti adatlapon elektronikusan rögzítse a minisztérium által mûködtetett ebr42 rendszerben,
és faxon bejelentést tegyen a minisztérium részére a vis maior eseményrõl. Amennyiben a védekezés nem fejezõdik be
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási kérelem benyújtásának idõpontjáig, az önkormányzat új
bejelentést tehet a védekezést megszüntetõ határozat idõpontjáig felmerülõ újabb védekezési költségek részbeni
vagy teljes támogatása érdekében. A bejelentés idõpontja az ebr42 rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/)
elektronikusan kitöltött, 1. melléklet A) része szerinti adatlap lezárásának dátuma. A bejelentésre nyitva álló határidõ
elmulasztása jogvesztõ.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a minisztérium a bejelentést követõen – a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság egyidejû értesítésével – haladéktalanul megkeresi az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságot vagy a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot (a továbbiakban együtt: Katasztrófavédelmi
Igazgatóság), amely az 1. melléklet A) része szerinti adatlap lezárását követõ 7 napon belül a 2. melléklet szerinti
adatlapon – elektronikusan az ebr42 rendszerben – tájékoztatást nyújt a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény
jellegérõl, a védekezési munkálatok szükségességérõl. A káresemény körülményeinek igazolására
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni vizsgálatot is folytat.
(6) A bejelentést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül a területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal által koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: elõzetes helyszíni vizsgálat).
Az elõzetes helyszíni vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal,
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szükség szerint a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
felkérése alapján
a)

ár- vagy belvíz elleni védekezés esetében a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
valamint

b)

utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

képviselõje.
(7) Az elõzetes helyszíni vizsgálat lefolytatásáról a 3. melléklet A) része szerinti jegyzõkönyvet elektronikusan – az ebr42
rendszerben – kell kiállítani. A rendkívüli idõjárás által közvetlenül okozott károk (5) és (6) bekezdés szerinti vizsgálata
esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére – térítésmentesen –
tájékoztatást küld.
(8) Pince-, partfalomlás vagy földcsuszamlás esetében a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter
által kinevezett Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértõi Bizottság a bejelentéstõl számított 20 napon belül
a káreseményt a helyszínen megvizsgálja, veszélyességi kategóriába sorolja és megállapításait a 3. melléklet B) része
szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzíti, majd errõl faxon tájékoztatja az önkormányzatot.
(9) Támogatás – pince-, partfalomlás, valamint földcsuszamlás kivételével – csak a káresemény bekövetkezését megelõzõ
állapot visszaállítására igényelhetõ. Nem igényelhetõ támogatás a vis maior keretbõl az elmaradt felújításból,
karbantartásból eredõ, korábban megelõzhetõ károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre, valamint felújítási
elõirányzatok pótlására, a (10) bekezdésben foglaltak kivételével.
(10) Amennyiben a vis maior esemény következtében a kötelezõ önkormányzati feladatot szolgáló épület összedõl vagy
helyreállíthatatlanul károsodik, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelõs fejezetet irányító szerv elõzetes
szakmai véleménye alapján a Kormány egyedileg dönt a támogatásról új, a káreseményt megelõzõ funkciót betöltõ
beruházás megvalósítása érdekében. Ez esetben a támogatás folyósítása a 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
történik.
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(11) A települést ért különösen súlyos természeti csapás esetében, amelynek következtében a lakóépületek jelentõs része
életveszélyessé vált vagy helyre nem állítható, kivételesen a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális
támogatására is kiterjedhet. A lakossági támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
elõírt eljárási szabályokkal egyezõen az önkormányzati kötelezettségbõl eredõ kiadások (átmeneti segély nyújtása
a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére az életveszély megszüntetéséhez)
részbeni vagy teljes megtérítését jelenti. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan
helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza.
(12) A települést érintõ különösen súlyos természeti károk mérséklésére a védekezési, helyreállítási támogatás részben,
elõleg formájában azonnali segítségnyújtásként is folyósítható a miniszter elõzetes döntésével, a Kincstár felé történõ
utalványozással, a kedvezményezettet terhelõ elszámolási kötelezettséggel. A helyreállításhoz kapcsolódó elõleg
az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon jelzett, elõzetesen becsült helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának
megfelelõ összeg lehet, amellyel az elsõ teljesítésarányos kifizetéssel egyidejûleg kell elszámolni. A védekezési
költségekhez kapcsolódó elõleg az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon jelzett, elõzetesen becsült védekezési
költségek legfeljebb 50%-ának megfelelõ összeg lehet.
(13) Az önkormányzat az elõleg iránti kérelmét – legfeljebb a 4. § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem lezárásáig –
az ebr42 rendszerben az 1. melléklet B) része szerinti adatlapon rögzíti. A kitöltött és lezárt, 1. melléklet B) része szerinti
adatlapot aláírást követõen faxon el kell juttatni a minisztérium részére. A minisztérium az elõlegigény beérkezését
követõen – a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság egyidejû értesítésével – haladéktalanul megkeresi
az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, amely az ebr42 rendszerben az 1. melléklet C) része szerinti adatlap
kitöltésével haladéktalanul, de legkésõbb 3 napon belül javaslatot tesz a folyósítandó elõleg összegére.

4. A támogatás igénylése
4. §

(1) Az önkormányzat az 5. melléklet szerinti adatlapon rögzített és lezárt támogatási kérelmét – a (3) bekezdés szerinti
kötelezõ mellékletek becsatolásával – a 3. § (4) bekezdése szerinti bejelentést követõ 40 napon belül köteles
benyújtani papír alapon egy eredeti és két másolati példányban a Kincstárnak, továbbá egy másolati példányban
a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalnak. A Kincstár részére megküldött másolati példányokhoz
kizárólag a (3) bekezdés a)–g) és l) pontjában megjelölt dokumentumok csatolása szükséges. A támogatási kérelem
benyújtási idõpontja postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a támogatási kérelem
Kincstár általi átvételének napja. A benyújtási határidõ meghosszabbítására nincs lehetõség, annak elmulasztása
jogvesztõ.
(2) A kérelemben meg kell határozni a védekezés vagy a helyreállítás kezdõ és várható befejezési határidejét.
A támogatási kérelmek vizsgálatakor a Kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. § (3) bekezdése szerint jár el. Az önkormányzatnak a hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétõl számított
7 napon belül – elektronikusan az ebr42 rendszerben és papír alapon is – gondoskodnia kell a Kincstár és a területileg
illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal felé. A Kincstár a pályázatokat papír alapon két másolati példányban,
részletes – különös tekintettel a (3) bekezdés h)–k) pontjában megjelölt dokumentumok alapján kialakított –
véleményének egyidejû csatolásával, 14 napon belül küldi meg a minisztérium részére.
(3) A támogatási kérelem kötelezõ mellékletei:
a)

az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített, kitöltött és lezárást követõen kinyomtatott 5. melléklet szerinti
pályázati adatlap, továbbá amennyiben az önkormányzat már elvégzett védekezési, helyreállítási munkálatokhoz
igényel támogatást, úgy
aa)

ab)
ac)
ad)
ae)

a védekezéshez kapcsolódó költségeket alátámasztó, a számvitelrõl szóló törvénynek alakilag és tartalmilag
megfelelõ, az önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat nevére és címére kiállított számviteli
bizonylatok, számlák, vállalkozói/megbízási szerzõdések, megrendelések hiteles másolata,
az önkormányzat belsõ szabályzataiban rögzített módon igazolt teljesítésigazolások hiteles másolata,
már elvégzett védekezési, helyreállítási munkálatok esetén a számla 24 órán belül elkészített
alapbizonylatai (gépjármû menetlevél, fuvarlevél, mázsajegy, gépüzemnapló, szállítólevél stb.),
vállalkozó által leszámlázott személyi jellegû ráfordítások esetében a bér és járulékok számfejtését vagy
kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív, óranyilvántartó lap másolata,
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendelet alapján elõírt védekezési napló
hiteles másolata a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsõsorban a védekezésnél
dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának
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af)
ag)
ah)
b)

bc)

bd)

a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait,
a károsodott építmény általános jellemzését – építés éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás
gyakorisága (tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és idõpontját), építés technológiája
stb. –,
utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó
nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, továbbá
milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez),
az építmény károsodás elõtti állapotnak megfelelõ helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás
költségeinek tételes bemutatását,

a képviselõ-testület vagy társulási tanács határozata arról, hogy
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)

d)

folyamatos nyilvántartásáról; amennyiben ilyennel nem rendelkezik, az önkormányzat által vezetett
védekezési napló másolata,
a védelmi készültség elrendelésérõl és megszüntetésérõl szóló határozat hiteles másolata,
az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlaösszesítõ,
a település, településrész térképe helyrajzi számokkal és a védekezés, helyreállítás helyszíneinek
feltüntetésével,

a károsodás tárgyához igazodó, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara szakértõi névjegyzékében
szereplõ mûszaki szakértõ, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett igazságügyi szakértõi
névjegyzékben aktív tagként szerepelõ mûszaki szakértõ által készített nyilatkozat, amely tartalmazza
ba)
bb)

c)
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a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
más, a tulajdonában lévõ épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
a károsodott épület milyen kötelezõ önkormányzati feladat ellátását szolgálja,
vállalja a károsodott, kötelezõ feladatot ellátó épületre az 5. § (11) bekezdése szerinti értékkövetõ biztosítás
megkötését,
vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történõ helyreállítását,
saját erejébõl – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani,

a biztosítással kapcsolatos iratok:
da)
db)
dc)
dd)

biztosítási kötvény másolata,
amennyiben a kötelezõ feladatot ellátó épületre nem köthetõ biztosítás, úgy errõl a tényrõl szóló, legalább
három országos biztosítótársaság káreseményt megelõzõen kiadott nyilatkozata,
biztosító által a káreseményhez kapcsolódóan felvett helyszíni kár jegyzõkönyvének hiteles másolata,
biztosító által megállapított kár összegére vonatkozó dokumentum; ha a biztosító még nem állapította
meg a kár összegét, akkor legalább a biztosítónak benyújtott kárigény, egyéb dokumentumok másolata,

e)

a bejelentett védekezési eseményekrõl, károkról készített színes fotódokumentáció elektronikus vagy nyomtatott
formában, képaláírásokkal az ábrázolt helyszínek beazonosíthatósága érdekében,

f)

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyvét tartalmazó 2. melléklet szerinti
tájékoztatója,

g)

a 3. melléklet elõzetes helyszíni vizsgálat jegyzõkönyvét tartalmazó A) része, valamint – pince-, partfalomlás vagy
földcsuszamlás esetén – a veszélyeztetettségi kategóriákba való besorolást és szöveges értékelést tartalmazó
B) része,

h)

az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és a társulási tulajdon igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni
lap másolata),

i)

amennyiben az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által az adósságrendezés
megindításáról szóló jogerõs végzés hiteles másolati példánya,

j)

az 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti magasabb mértékû támogatás igénylése esetén az önkormányzat
költségvetési rendelete,

k)

az önkormányzat nyilatkozata, ami alapján megállapítható, hogy az önkormányzat nem esik az 1. §
(4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá,

l)

az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejûleg benyújtott-e támogatási
igényt,
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m) a minisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve
a bekövetkezett károsodások megfelelõ vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok,
n)

az önkormányzat nyilatkozata, amelyben feltételesen elõzetesen felhatalmazást ad a Kincstár részére arra, hogy
a Kincstár beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 64/B. § (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállnak.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti szakértõnek függetlennek kell lennie a kérelmet benyújtó önkormányzattól és
a helyreállítás késõbbi kivitelezõjétõl egyaránt.
(5) A védekezési költségek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén – kizárólag a védekezési költségek
vonatkozásában – a (3) bekezdés b) pontjában, c) pont ca)–ce) alpontjaiban, valamint d) és h) pontjában megjelölt
dokumentumok csatolása nem kötelezõ.
5. §

(1) Az igényelhetõ és megítélhetõ támogatás maximális mértéke a védekezési költségek és
a) utak, hidak, kompok károsodása,
b)

pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás,

c)

oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézmények épület károsodása,

d)

igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek károsodása,

e)

ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények,

f) közmû és mûtárgyai károsodása
esetében felmerülõ helyreállítási költségek támogatására vonatkozó vis maior kérelem esetén alapesetben az elismert
költségek 70%-a.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési
költségek 90%-ának megfelelõ mértékû támogatást igényelhet, továbbá a miniszter az alaptámogatási mértéknél
magasabb támogatást nyújthat abban az esetben, ha az önkormányzat
a)

a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló kormányrendelet mellékletében szerepel,
vagy

b)

2009-ben és 2010-ben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatásában
részesült, vagy

c)

teljesítõképességét a felmerült károk helyreállítása jelentõsen meghaladja, feltéve, hogy a vis maior esemény
rövid idõszakon belül ismétlõdõ természeti vagy idõjárási csapások következményeként alakult ki, és az adott
térségben több települést is érintett.

(3) A többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékû támogatást igényelhet,
továbbá a miniszter magasabb mértékû támogatást nyújthat abban az esetben, ha a társulás a kedvezményezett
térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. mellékletében szereplõ kistérségben jött létre.
(4) A védekezéssel összefüggõ, elismerhetõ költségekhez az érintett önkormányzatnak 100%-os támogatás adható,
amennyiben azok a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idõszakában keletkeztek. A helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvény melléklete szerinti kötelezõ feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú
építmények helyreállításához 100%-os támogatás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az esemény
idõpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll.
(5) A költségek között nem számolhatók el:
a)

a tárgyi eszközök beszerzése,

b)

a megelõzõ munkálatok,

c)

a fejlesztések a 3. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével,

d)

a rovar- és kártevõirtás költségei,

e)

a folyó jellegû mûködési kiadások.

(6) Utakban, járdákban keletkezett károk esetén kizárólag a károsodott szakasz olyan jellegû helyreállítása támogatható,
amely a helyi közlekedés biztonságának visszaállítását szolgálja. Külterületen és árterületen levõ utak helyreállításához
támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha azok lakott külterület megközelítését szolgálják. Külterületen
lévõ pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetében támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható,
amennyiben az lakott külterület megközelítését veszélyezteti.
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(7) Ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén a védelmi készültség megkezdésének napjától a készültség megszüntetését
követõ 30. napig tartó idõszakban kiállított számlával, bizonylattal igazolható költségek számolhatók el. Kizárólag
a védelmi készültség megkezdésének napjától a készültség megszüntetésig tartó idõszakra vonatkozó teljesítési
idõponttal rendelkezõ számlák fogadhatók be.
(8) Nem támogathatók azon kérelmek, amelyeknél a védekezési költségek biztosítása és a jelzett károk helyreállítása
az önkormányzattól a rendelkezésére álló források alapján elvárható.
(9) A miniszter az önkormányzat gazdasági helyzetének, továbbá a vis maior eseménnyel kapcsolatos kérelemben
rögzítettek figyelembevételével az (1) és (2) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb mértékû támogatásról is
dönthet.
(10) A termékek és szolgáltatások beszerzése a szokásos piaci áron történhet. A szokásos piaci ár meghatározásának
módját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény tartalmazza.
(11) Amennyiben a kárt szenvedett önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonú kötelezõ feladatot ellátó épületre
az önkormányzat nem rendelkezik értékkövetõ biztosítással, úgy a támogatás igénylésének feltétele, hogy
a képviselõ-testület vagy a társulási tanács határozatot hoz arról, hogy az épületre határozatlan idõtartamú biztosítást
köt, és vállalja annak négy éven keresztüli fenntartását.
(12) Az önkormányzatnak a 8. § (1) bekezdése szerinti elszámolással egyidejûleg kell igazolnia a biztosítási szerzõdés
megkötését a Kincstár felé. Ezt követõen az önkormányzat köteles valamennyi szerzõdéssel kapcsolatos változásról
tájékoztatni a Kincstárt. A Kincstár jogosult a szerzõdés meglétét évente ellenõrizni. Amennyiben nem történik
biztosítási szerzõdéskötés, vagy a biztosítás négy éven belül az önkormányzat felmondása vagy a díj nem fizetése
miatt megszûnik, akkor a támogatást vissza kell fizetni a költségvetés javára.
(13) A (11) és (12) bekezdésben foglalt feltétel alól mentesül az önkormányzat, ha az adott kötelezõ önkormányzati
feladatot ellátó épületre nem köthetõ biztosítás. Ezt a tényt az önkormányzat legalább három országos
biztosítótársaság nyilatkozatával igazolja a Kincstár felé.
6. §

(1) A területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal által megküldött, káreseménnyel kapcsolatos dokumentáció
alapján az utak, hidak és kompok károsodása esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a dokumentáció
átvételétõl számított 14 napon belül észrevételt tesz a 4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével.
(2) A területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal az 5. melléklet szerinti pályázati adatlap megfelelõ oszlopában
helyreállítás esetén a szakértõi nyilatkozatok alapján – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ véleményének
figyelembevételével –, védekezés esetén a pályázati dokumentáció alapján 14 napon belül észrevételt tesz a vis maior
eseményekkel kapcsolatos költségekrõl és az igényelt támogatás segítségével megvalósítandó feladatokról.
(3) A minisztérium szükség szerint véleményezésre megküldi a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelõs
fejezetet irányító szervnek a pályázati dokumentációt, aki az átvételtõl számított 8 napon belül megküldi szakmai
véleményét és javaslatát a minisztériumnak.

7. §

(1) A támogatási igényrõl a minisztériumba való beérkezését követõ 90 napon belül – a területileg illetékes fõvárosi és
megyei kormányhivatal 6. § szerinti véleményének figyelembevételével, az államháztartásért felelõs miniszter
véleményének, valamint amennyiben szükséges, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelõs fejezetet irányító
szerv szakmai javaslatának kikérésével – a miniszter dönt. A döntést az önkormányzat részére megküldött támogatói
okirat, továbbá a döntés részletes adatait az ebr42 rendszerben elérhetõ 6. melléklet szerinti adatlap tartalmazza.
(2) A támogatói okiratban megfogalmazott miniszteri döntés elkülönítetten tartalmazza
a)

a támogatással elismert, számlával igazolt védekezési költségekhez, valamint

b)

a szakértõi véleménnyel alátámasztott helyreállítási költségekhez

jogcímenként biztosított támogatás összegét ezer forintra kerekítve, továbbá a támogatás mértékét két tizedesjegyre
kerekítve. Az utalványozás és az elõirányzat módosításának alapdokumentuma az a) pontban meghatározott esetben
és elõlegigénynél a miniszteri döntésrõl készült feljegyzés, a b) pontban meghatározott esetben a teljesítésarányosan
folyósítandó összegrõl a Kincstár által megküldött lehívási igény.
(3) A miniszteri döntést követõen a védekezési költségekhez kapcsolódó támogatásokat a minisztérium – a (2) bekezdés
szerinti feljegyzésen alapuló – utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A helyreállítási költségekre jóváhagyott
támogatás a Kincstárhoz benyújtott, a teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján
– a 3. § (12) bekezdése szerinti elõleg igénybevétele esetén az elõleg felhasználásával történõ elszámolást követõen –
vehetõ igénybe. A támogatott önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) az elszámoláshoz benyújtandó számla
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vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányán – sokszorosítás elõtt – az ebr42 rendszerben
a támogatási igényhez tartozó igénylésazonosítót feltünteti.
(4) A helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a Kincstár folyósítja azzal, hogy
a) a Támogatott az általa igazolt és hitelesített számlákat, egyéb teljesítést igazoló dokumentumokat másolatban
a Kincstárhoz nyújtja be,
b) a Kincstár a benyújtott számlák és a támogatásigénylések adatait a benyújtástól számított 7 napon belül ellenõrzi,
ezt követõen a minisztériumnál az ebr42 rendszerben a 7. melléklet kitöltésével és lezárásával kezdeményezi
a számla összege és a támogatási mérték figyelembevételével meghatározott összegû támogatások
utalványozását,
c) a Kincstár a minisztérium utalványozása alapján teljesíti a támogatás Támogatott számlájára történõ utalását,
d) a támogatás lehívására a miniszteri döntést követõ 12 hónapon belül benyújtott számlák esetében van lehetõség.
(5) A 3. § (10) bekezdése szerinti esetben a támogatás felhasználásának végsõ határidejét a Kormány határozza meg.
(6) Amennyiben a Támogatott a korábbi vis maior támogatási kérelméhez kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási
döntésbõl eredõen visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt
támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
(7) A támogatásról hozott miniszteri döntés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetõség.

5. A támogatás elszámolása
8. §

(1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról – legkésõbb a miniszteri döntést követõ 12 hónapon belül, a 3. §
(10) bekezdés szerinti esetben a Kormány által meghatározott idõpontig – a 8. melléklet szerinti adatlap, továbbá
a) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó, Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítõ
egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezõk,
b) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó személyi jellegû ráfordítások esetén a bér és járulékok kifizetését
igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív,
c) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó saját kivitelezésben végzett helyreállítás esetén belsõ bizonylat és
kimutatás a felmerült költségekrõl (pl. géphasználat, üzemanyag),
d) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó vállalkozói szerzõdések, megbízási szerzõdések, megrendelõk,
árajánlatok,
e) a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyv (építéssel történõ helyreállítás esetén),
f) építmény helyreállításához nem kapcsolódó vis maior esemény esetén teljesítésigazolás a munka teljesítésérõl,
g) építési napló (építéssel történõ helyreállítás esetén),
h) az egyéb forrásból kapott támogatás összegérõl szóló bankbizonylatok,
i) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata
a pénzfelvételrõl, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat,
j) kinyomtatott banknapló és fõkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének
lekönyvelésérõl,
k) építmény esetén tárgyi eszköz karton,
l) helyreállítás, védekezés befejezése utáni fotódokumentáció (elektronikusan CD lemezen vagy színes nyomtatásként),
m) biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai (amennyiben az igénylés során nem
csatolta, vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel),
n) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok, továbbá
o) az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély
Támogatott által hitelesített másolatának becsatolásával köteles a Kincstár és a területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal felé – papír alapon és a 8. melléklet szerinti adatlapon elektronikus úton is az ebr42 rendszerben –
elszámolni.
(2) A területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal képviselõje és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselõje
a helyreállítás során annak befejezéséig a támogatás felhasználását a helyszínen ellenõrizheti.
(3) Helyreállítás esetében az elszámolás elfogadását megelõzõen a területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal, valamint – a káresemény jellegétõl függõen szükség szerint – a Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és
a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértõi Bizottság képviselõibõl álló bizottság – az (1) bekezdés szerinti
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elszámolás benyújtását követõ 30 napon belül – a helyszínen ellenõrzést folytat, amelyrõl – intézkedési javaslatok
megtételével – 7 napon belül értesíti a Kincstárt.
Az elszámolás elfogadásáról, az esetleges visszafizetési kötelezettség elõírásáról a Kincstár dönt, amelyrõl értesíti
a Támogatottat és a minisztériumot.
A 3. § (12) bekezdése szerinti elõlegben részesített, Kincstár által elutasított támogatási kérelmek esetében
a visszafizetési kötelezettség elõírásáról a Kincstár köteles gondoskodni.
A Kincstár minden esetben köteles ellenõrizni a visszafizetési kötelezettség teljesítését, melyrõl naprakész
nyilvántartást vezet, és errõl a minisztériumot havonta tájékoztatja.
Amennyiben a Támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
feladatra használta fel, vagy a munka a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a támogatásról
vagy meghatározott részérõl haladéktalanul lemond, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.
A jogtalanul igénybe vett összeg után a Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot
fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
A támogatás felhasználását a minisztérium, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenõrizhetik.
A visszafizetések és a lemondott támogatások a tárgyévi önkormányzati fejezeti tartalékot növelik.

6. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 11. §-a 2011. december 31-én lép hatályba.

10. §

(1) A 2010. december 31-ét megelõzõen az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített bejelentésekre és támogatási
kérelmekre a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A 2010. december 31-étõl e rendelet hatálybalépéséig az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített bejelentések
elbírálására e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen bejelentések esetén a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási
kérelmek benyújtásának határideje e rendelet hatálybalépését követõ naptól számított 40 nap.
(3) Amennyiben az 5. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti magasabb mértékû támogatás igénylése esetén
az önkormányzatnak a vis maior kérelem benyújtásáig nem áll rendelkezésére az adott évi költségvetésérõl szóló
önkormányzati rendelet vagy a társulási tanácsi határozata, akkor annak elfogadását követõ 10 napon belül azt
pótlólagosan be kell nyújtania a Kincstárnak.
(4) A tárgyév december 5-ét követõen beérkezett kérelmekrõl a miniszter a tárgyévet követõ év elõirányzata terhére
dönthet.

11. §

Hatályát veszti a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet,
e rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontja és az 5. melléklet 21. pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
A) BEJELENTÕ ADATLAP VIS MAIOR TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE
Igénylésazonosító:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Vis maior esemény megnevezése (több is választható):

8.
9.

Vis maior esemény pontos idõpontja:
Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével
(ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám
megjelölése is szükséges):
Védekezés elõzetesen becsült költségigénye:
Helyreállítás elõzetesen becsült költségigénye:
Becsült költségigény összesen:
Helyreállítás várható kezdési határideje:
Helyreállítás várható befejezési határideje:
Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:
Saját forrás:
Ft
Egyéb források (pl. biztosítás):
Ft
Elõzetesen becsült igény:
Ft

10.
11.
12.
13.
14.
15.
a)
b)
c)

(az elõre nem látható természeti
vagy más eredetû erõk által
okozott veszély miatt
szükségessé váló védekezés,
önkormányzati épület
helyreállítása, út helyreállítása,
híd helyreállítása, komp
helyreállítása, ár-, belvízvédelmi
vízilétesítmény helyreállítása,
közmû- és mûtárgyainak
helyreállítása, pince-, partfal
helyreállítása, földcsuszamlás
helyreállítása)

%
%
%

A 15. c) szerinti elõzetesen becsült igény megegyezik a 12–15. a)–15. b) eredményével.
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
.........................................................
polgármester/elnök

...............................................................................
(kör)jegyzõ/munkaszervezet vezetõ
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B) ELÕLEG IRÁNTI KÉRELEM ADATLAPJA
Igénylésazonosító:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
a)
b)
c)

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás címe:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Elõzetesen becsült védekezési költségek összesen:
Elõzetesen becsült helyreállítási költségek összesen:
Amennyiben a 7. és 8. pontban jelzett költségek eltérnek az
1. melléklet A) rész 10. és 11. pontjától, úgy ennek indoklása
szükséges:
Azonnali segítségnyújtásra igényel elõleget (igen/nem):
Védekezési költségekre igényelt elõleg összesen:
Helyreállítási költségekre igényelt elõleg összesen:
Igényelt elõleg összesen:

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett elõleg összeg után az önkormányzat vagy többcélú kistérségi
társulás a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától
a visszafizetés napjáig.
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
.....................................................
polgármester/elnök

...............................................................................
(kör)jegyzõ/munkaszervezet vezetõ

C) KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG JAVASLATA AZ ELÕLEG KÉRELEMHEZ
Igénylésazonosító:
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
Védekezési költségekre igényelt elõleg összesen:
Helyreállítási költségekre igényelt elõleg összesen:
Igényelt elõleg összesen:
Az elõleg kérelem megalapozott (igen/nem)
Indoklása:
Védekezési költségekre javasolt elõleg összesen:
Helyreállítási költségekre javasolt elõleg összesen:
Javasolt elõleg összesen:

Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
.......................................................................................
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl:
Név:
Beosztás:
Telefon:

3. szám
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2. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

ADATLAP
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójához, helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyvéhez
1. Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás neve:
2. Bejelentett vis maior esemény megnevezése:
3. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása a 3. § (5) bekezdés alapján a bejelentés valódiságáról, a vis maior
esemény jellegérõl és a védekezési munkálatok szükségességérõl:
a) A bejelentés valódisága:
b) A vis maior esemény jellege:
c) A védekezési munkálatok szükségessége:
Helyszíni ellenõrzés jegyzõkönyve
Helyszíni ellenõrzéssel [kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti védekezés esetében] kapcsolatos adatok:
Helyszíni ellenõrzés idõpontja:
Helyszíni ellenõrzés megállapításai:
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
...................................................................................
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl:
Név:
Beosztás:
Telefon:

................................................
Önkormányzat részérõl:
Név:
Beosztás:
Telefon:

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
A) ELÕZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZÕKÖNYVE
Igénylésazonosító:
Az ellenõrzés tárgya:
A jegyzõkönyv felvételének helyszíne:
A jegyzõkönyv felvételének idõpontja:
Az ellenõrzéshez felhasznált iratok:
Jelen vannak
Önkormányzat/Társulás részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:
P. H.
......................................

A területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatal részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:
P. H.
......................................
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Megyei Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:
P. H.
......................................

P. H.
......................................

Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási
Szakértõi Bizottság részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

P. H.
......................................

P. H.
......................................

Belügyminisztérium részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Egyéb felkért szerv:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

P. H.
......................................

P. H.
......................................

Vis maior esemény adatai
Vis maior esemény leírása:

Sorszám

Vis maior
esemény
megnevezése

Település

Utca

Házszám

1.
2.
3.
4.
Védekezési fokozat mértéke:
Védekezési fokozat elrendelésének idõpontja:
Védekezési fokozat megszüntetésének idõpontja:
Védekezés kezdési ideje:
Védekezés befejezési ideje:
Megállapítások
A kár önkormányzati/Többcélú Kistérségi Társulási
tulajdonban keletkezett (igen/nem):
A káreseményt az önkormányzat idõben – 7 napon
belül – bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthetõ-e
(igen/nem):

Hrsz.

Érintett
alapterület

Mértékegység
(m2, m3, fm)

Megállapítások
(károsodás
mértéke,
tulajdonjogviszony)

3. szám
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Indokolás:
A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb
megállapítások:
Záradék:
Megjegyzés: A jegyzõkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévõ személyeknek kell aláírnia. A jelenlévõk
az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban
rögzíthetik.

B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Igénylésazonosító:
Kategória

Kategória leírása/Szöveges értékelés

Besorolás

1.
A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemû csuszamlás)
kategória a település mûködését különösen veszélyezteti, hatására a közintézmények
mûködtetése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; belterületi szakaszt
érintõ, országos közforgalmú vasutak, közutak, közmûvek sérültek, forgalomlezárás vált
szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülõútként nincs figyelembe vehetõ
szilárd burkolatú, megfelelõ teherbírású út.
2.
Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal
kategória veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének
megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetõvé.
Az érintett szakaszon mûködõ közmûvek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.
3.
Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek.
kategória 2. földtani kategóriájú mozgások gyûjtõutakat és lakóövezeti utakat, közmûveket
veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából
gazdaságilag fontos, külterületre vezetõ utakat, pince-, illetve pihenõövezetekben lévõ
gazdasági építményeket, utakat, közmûveket veszélyeztetnek.
4.
4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani
kategória kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások
a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezetõ utakat, pince-,
illetve pihenõövezetekben lévõ gazdasági építményeket, utakat, közmûveket
veszélyeztetnek.
5.
A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendõ objektumok
kategória helyzetébõl, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok
veszélyeztetésével rövid távon számolni.
Szakértõi
vélemény:
* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.
Kelt: ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap
Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértõi Bizottság
részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
Email:

P. H

...........................................
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4. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakmai véleménye
Az ellenõrzés tárgya:
A vis maior bejelentésben, az elõzetes helyszíni vizsgálat jegyzõkönyvében, Szakmai vélemény az érintett utak,
a vis maior kérelemben szereplõ utak, hidak, kompok megjelölése
hidak, kompok vis maior eseményt
(lehetõség szerint hrsz. feltüntetésével)
követõ helyreállítási munka
igényérõl, illetve annak mértékével
kapcsolatban
1.
2.
3.
A táblázat újabb sorokkal bõvíthetõ.
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részérõl:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:

5. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Vis maior pályázati adatlap
A kérelmezõ önkormányzat/többcélú kistérségi társulás adatai:
1.
Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás
neve:
2.
Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás
címe:
2.a.
Település
2.b.
Irányítószám
2.c.
Utca
2.d.
Házszám
3.
Kapcsolattartó személy/pályázatkészítõ:
3.a.
Telefon
3.b.
Fax
3.c.
E-mail
4.
Kérelemhez kapcsolódó adatok:
4.a.
Káresemény idõpontja:
4.b.
A káresemény rövid leírása
(maximum 200 karakter):

................................................

Rövid
leírás

2.

1.

3.

Település

4.

Utca,
házszám

5.

Hrsz.

6.

7.

8.

A szakértõi
nyilatkozat
szerinti
Érintett
alapterület megvaló- Mennyiség
sítandó
(m2, fm)
munkafeladat
9.

Egységár

A táblázatban maximum 10 sor vehetõ fel. Azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése
(az elõre nem látható természeti
vagy más eredetû veszély miatt
szükségessé váló védekezés,
önkormányzati épület, út, híd, komp,
ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény,
pince-, partfal stb.)

5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése:

10.

Nettó

11.

Bruttó

12.

Számlával
eddig alátámasztva
összesen
bruttó

13.

Számla
sorszáma

14.

A
területileg
illetékes
fõvárosi
és megyei
kormányhivatal
észrevétele

adatok forintban

3. szám
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6.
Káresemény bejelentésének idõpontja:
7.
A 3. § (6) bek. szerinti elõzetes helyszíni vizsgálat idõpontja:
8.
A helyreállítás megkezdésének idõpontja:
9.
A helyreállítás tervezett befejezési idõpontja:
10.
Védekezési fokozat elrendelésének idõpontja:
11.
Védekezési fokozat mértéke:
12.
Védekezés megszüntetésének idõpontja:
A 10–12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendõk
13.
Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelõirányzata:
13.a.
Tárgyi eszközökben keletkezett kár helyreállítása:
13.b.
Védekezési költség:
14.
Egyéb költségek összesen (a–d. pontok összesen):
14.a.
szakértõi díj:
14.b.
tervezési költségek:
14.c.
mûszaki ellenõrzési díj:
14.d.
egyéb költségek (pl. tulajdoni lap díja):
A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése szerinti táblában (5. pont) vis maior
eseményenként rögzített költségekbõl az egyéb költségeket a fenti bontásban szükséges megadni (Az 5. pontban
valamennyi egyéb költséget is tartalmaznia kell a költségeknek!)
15.
Nettó költségek összesen:
16.
Vissza nem igényelhetõ áfa:
17.
Bruttó költségek összesen:
18.
A helyreállítás/védekezés pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás
nélkül)
18.a.
Önerõ:
18.b.
Hitel:
18.c.
Biztosító kártérítése:
18.d.
Egyéb támogatás:
18.e.
Források összesen (vis maior támogatás nélkül):
19.
Vis maior támogatás igénylésének jogcímei
20.
Az 5. § (2) bek. a) pontjának megfelel (igen/nem)
21.
Az 5. § (2) bek. b) pontjának megfelel (igen/nem)
22.
Az 5. § (2) bek. c) pontjának megfelel (igen/nem)
23.
Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem)
24.
Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett
veszélyhelyzet kihirdetése esetén
25.
Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül
26.
Védekezésre igényelt támogatás összesen (24.+25. sorok összege):
27.
Igényelt támogatás utak, hidak, kompok károsodása esetén:
28.
Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén:
29.
Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények
épület károsodása esetén:
30.
Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását
szolgáló intézmények épület károsodása esetén:
31.
Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû- és mûtárgyai
károsodása esetén:
32.
Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27.+28.+29.+30.+31.
sorok összege):
33.
Vis maior támogatási igény összesen (26.+32. sorok összege):
Kelt:
P. H.
..........................................
polgármester/elnök

......................................................................
jegyzõ/munkaszervezet vezetõ,

Vis maior esemény
megnevezése
Település

Utca, házszám

Hrsz.

Érintett alapterület
(m2, fm)

Helyreállítási
költségekhez
összesen

A szakértõi nyilatkozat
szerinti
megvalósítandó
munkafeladat

Igazgatási, valamint
egyéb kötelezõ
Ár- és belvízvédelmi
feladatok ellátását
vízilétesítmények,
szolgáló
közmû és mûtárgyai
intézmények
esetében
épülete esetében

Elismert bruttó
költség (Ft)

Összesen

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sorszám

Vis maior kérelembõl elismert költségek
Rövid leírás

Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból elõlegként utalt támogatás:
Visszafizetendõ támogatás:

4.

5.
6.

Út, híd, komp
esetében

Oktatási, kulturális,
szociális és
egészségügyi
intézmények
épülete esetében

Támogatás
(az elõleg
összegét
tartalmazza, Ft)
Támogatási
mérték (%)

Védekezés
esetében

Pince-, partfalomlás,
földcsuszamlás
esetében

3.

Megnevezés

Támogatott neve:
Elõleg (Ft):

Sorszám:

1.
2.

Döntési adatlap

Igénylésazonosító:

6. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
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7. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Adatlap a helyreállítási költségekhez kapcsolódó vis maior támogatás lehívásához
1.
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.
1.e.
1.f.
2.
2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
3.
4.
5.

Helyreállításra nyújtott támogatás összege vis maior eseményenként
Út, híd, komp esetében (Ft)
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében (Ft)
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében (Ft)
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében (Ft)
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében (Ft)
Helyreállításra jóváhagyott támogatás összesen
Támogatási mérték a helyreállítási költségek esetében vis maior eseményenként
Út, híd, komp esetében (%)
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében (%)
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében (%)
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében (%)
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében (%)
Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból elõlegként utalt támogatás
Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból eddig utalt támogatás
A helyreállítási költségekhez kapcsolódó – le nem hívott – vis maior támogatás
összege (1.f.–3.–4.; elsõ lehívást követõen: megelõzõ lehívó adatlap 7. pontja)

Önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által benyújtott, támogatás lehívását igazoló – a pályázat
alapján vis maior támogatással elismerhetõ – bizonylatok részletezése

Sorszám

Vis maior esemény
megnevezése

Számla sorszáma

Nettó összeg

Bruttó összeg

A számlához kapcsolódó
támogatás a támogatási
intenzitás alapján

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:
A táblázat újabb sorokkal bõvíthetõ.
6.
7.

Utalandó támogatás
Utalást követõen a helyreállítási
költségekhez kapcsolódó – le nem
hívott – vis maior támogatás
összege (5.–6.)
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8. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez
Igénylésazonosító:

Adatlap a vis maior támogatás elszámolásához
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.a.
9.b.
9.c.
9.d.
9.e.
9.f.
10.
10.a.
10.b.
10.c.
10.d.
10.e.
10.f.
11.
11.a.
11.b.
11.c.
11.d.
11.e.
11.f.
12.
12.a.
12.b.
12.c.
12.d.
12.e.
12.f.
12.g.
13.

Támogatott Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás
Vis maior esemény rövid leírása
Tervezett kezdési idõpont
Tervezett befejezési idõpont
Tényleges kezdési idõpont
Tényleges befejezési idõpont
Vis maior esemény bekövetkezésének idõpontja
Miniszteri döntés idõpontja
Folyósított támogatás (9.a.+9.b.+9.c.+9.d.+9.e.+9.f.)
Védekezés esetében
Út, híd, komp esetében
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében
Támogatási mértékek
Védekezés esetében
Út, híd, komp esetében
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében
Védekezés és helyreállítás tényleges bruttó költsége vis maior eseményenként
Védekezés esetében
Út, híd, komp esetében
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében
Védekezéshez és helyreállításhoz felhasznált támogatás a bruttó költségek és a támogatási mértékek
alapján (vis maior eseményenként)
Védekezés esetében
Út, híd, komp esetében
Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében
Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében
Igazgatási, valamint egyéb kötelezõ feladatok ellátását szolgáló intézmények
épülete esetében
Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmû és mûtárgyai esetében
Felhasznált támogatás összesen
Visszafizetendõ támogatás (12. és 9. pontok szerinti vis maior eseményenként
részletezettek alapján)
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Számlaösszesítõ a vis maior támogatás elszámolásához

Sorszám

Vis maior
esemény

Számla
kiállítója

Számla
sorszáma/
egyéb
bizonylatok

Számla/egyéb
bizonylatok
kelte

Teljesítés
dátuma

Nettó összeg

Áfa

Bruttó összeg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen
Kelt:
P. H.
....................................................
polgármester/elnök

P. H.
....................................................................
jegyzõ/munkaszervezet vezetõ

A Kormány 14/2011. (II. 22.) Korm. rendelete
az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról szóló
49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról szóló 49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetés az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetnél befagyott olyan betétek (1) bekezdés
szerinti mértékét, amelyek a befagyás idõpontjában valamely követelés fedezetéül szolgáltak, a kártalanítási összeg
felvételére való jogosultság a Hpt. 102. § (3) bekezdése szerinti megállapítását követõen, a betét fedezeti jellegének
megszûnése esetén téríti meg.”
(2) Az R. a következõ 4. §-sal egészül ki:
„4. § Ez a rendelet 2011. június 30-án hatályát veszti.”

2. §

(1) Az R. 1. § (3) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg lép.
(2) Az R. 1. § (3) bekezdésében az „a Pénzügyminisztériummal” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszterrel” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az R. 1. § (3) bekezdésében a „külön” szövegrész.
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 5/2011. (II. 11.) NGM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által
okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának
mellõzésérõl szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet (a továbbiakban R.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya]
„b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalára, az Informatikai Intézetre, az Integrált Informatikai és
Telekommunikációs Intézetre, az alsó és középfokú adóztatási és vámszerveire, az önkormányzat jegyzõjére
(a továbbiakban: adóhatóság),”
[terjed ki.]
(2) Az R. 1. §-ának (1) bekezdése a következõ f)–g) pontokkal egészül ki:
[E rendelet hatálya]
„f) a megyei bíróságokra, a fõvárosban a Fõvárosi Bíróságra (a továbbiakban együtt: megyei bíróság),
g) a közjegyzõ által a fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton fellebbezõ ügyfelekre”
[terjed ki.]
(3) Az R. 1. §-ának (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E rendeletet]
„e) a közjegyzõ által a fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett
fellebbezés”
[esetén kell alkalmazni.]

2. §

Az R. a 6. §-t követõen az alábbi címmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„A bírósági eljárási illeték elektronikus úton történõ megfizetése és ellenõrzése
6/A. § (1) A közjegyzõ által fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett
fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes megyei bíróság Kincstárnál vezetett
– a közjegyzõ határozatában megjelölt – illeték-bevételi számlájára.
(2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát és az ügyszámmal
egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot (a továbbiakban együtt: ügyszám).
(3) Az illeték befizetésének tényét az eljáró megyei bíróság a Kincstártól kapott illeték-bevételi számlakivonat adatai
alapján a számlaforgalomba történõ betekintéssel ellenõrzi.”
3. §

Az R. 7. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ügyfél a 6/A. § alapján anélkül fizetett illetéket, hogy fellebbezési eljárást kezdeményezett volna,
a megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az állami adóhatóságnak címezve, annál a megyei bíróságnál
terjeszthetõ elõ, melynek illeték-bevételi számlájára az illetéket megfizették. A kérelemben meg kell jelölni az átutalás
közlemény rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizetõ nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító
számát, az illeték-bevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. A megyei
bíróság a kérelem megküldésével egyidejûleg az állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a kérelem alapján
beazonosítható befizetés megtörtént-e, illetve arra hivatkozással fellebbezés érkezett-e hozzá. A megyei bíróság által
továbbított kérelem alapján az illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános
szabályai szerint jár el, és az illetéket saját illetékbeszedési számlájáról téríti vissza.
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(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdések alapján visszatérítésnek van helye, az állami adóhatóság azt postai átutalás,
ha pedig az ügyfél (kérelmezõ) számlaszáma ismert, akkor banki átutalás útján fizeti vissza.”
4. §

Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az utólagos elszámolás érdekében a gazdálkodó szervezet az általa kezdeményezett bírósági eljárásokról olyan
naprakész, sorszámmal ellátott nyilvántartást köteles vezetni, amelybõl megállapítható az ügy bírósági ügyszáma,
az ügy gazdálkodó szervezetnél vezetett nyilvántartási száma, az ügy tárgya, az adós neve és a fizetendõ illeték
összege.”

5. §

Az R. 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet
a) 1. § (1) bekezdése f)–g) pontjainak (2) bekezdése e) pontjának, 6/A. §-ának, 7. §-a (4)–(5) bekezdésének az eljárási
illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
módosításáról szóló 5/2011. (II. 11.) NGM rendelet (Módr.) által megállapított szövegét a hatálybalépésüket követõen
megfizetett bírósági eljárási illetékek
b) 8. §-ának a Módr. által megállapított szövegét a hatálybalépést követõen megadott, illetve meghosszabbított
engedélyek
vonatkozásában kell alkalmazni.”

6. §

Az R. 8. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

7. §

Az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében
felmerült illeték megállapításának mellõzésérõl szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet 1. §-ában a „2011.” szövegrész
helyébe a „2012.” szöveg lép.

8. §

E rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 6/2011. (II. 15.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait megilletõ nyugellátással kapcsolatos
egyes eljárási szabályokról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában nyugdíjmegállapító szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi
Hivatala.

2. §

(1) A pénzügyõr szolgálati nyugdíjának megállapítására kérelemre vagy hivatalból kerülhet sor. Ehhez kapcsolódóan
a szolgálati viszony megszûnését parancsban kell elrendelni.
(2) A szolgálati viszony nyugállományba helyezéssel történõ megszûnésére kiadott szolgálati parancs tartalmazza
a hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött idõt.

3. §

(1) A hivatásos állomány tagjának rokkantsági nyugdíjra való jogosultsága a szolgálati viszony megszûnését követõ
naptári nappal kezdõdik.
(2) A magasabb fokozatú baleseti járadék az állapotrosszabbodás orvosilag megállapított idõpontjától, de legkorábban
az igénybejelentést követõ hónap elsõ napjától jár.
(3) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
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XCV. törvény hatálya alá tartozó szervtõl áthelyezett pénzügyõrnek a nyugdíj alapját képezõ jövedelemrõl,
amennyiben az nem a NAV-tól vagy jogelõd szervétõl, a Vám- és Pénzügyõrségtõl származik, az elõzõ munkáltató által
kiállított igazolást kell benyújtania a nyugdíjmegállapító szerv részére. Az igazolás tartalmazza az elõzõ munkáltatótól
megszerzett jövedelem összegét havonkénti és jogcím szerinti bontásban.
4. §

(1) A csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj helyett a teljes összegû szolgálati nyugdíjat az 50. életév
betöltése hónapjának 1. napjától vagy a 40%-os egészségkárosodás megállapítása hónapjának 1. napjától – de
legkorábban az igénybejelentést megelõzõ 6. hónap 1. napjától – kell folyósítani.
(2) A baleset alapján megállapított baleseti járadékot a baleset napjától, a szolgálatból eredõ betegség alapján
megállapított baleseti járadékot pedig az ebbõl származó egészségkárosodás fennállásának rehabilitációs szakértõi
szerv szakhatósági állásfoglalásában megállapított hónapjának 1. napjától kell folyósítani.
(3) Az özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást a pénzügyõr elhalálozása hónapját követõ 2. hónap adott napjától, vagy ha
az elhunyt hozzátartozói számára az kedvezõbb, akkor az elhalálozás napjától kell folyósítani.
(4) A pénzügyõrrel közös háztartásban nem élt, de nyugellátásra jogosult családtagjainak nyugdíját az elhalálozás
napjától, a jogosultság késõbbi keletkezése esetén pedig az utóbbi idõponttól kell megállapítani és folyósítani.

5. §

(1) A Hszt. alapján járó nyugellátásokat a nyugdíjmegállapító szerv határozattal állapítja meg.
(2) A nyugdíjmegállapító szerv hivatalból jár el
a) a szolgálati nyugdíjigény,
b) a rokkantsági nyugdíjigény,
c) az elhunyt pénzügyõr együttélõ özvegye (élettársa) és árváinak nyugellátási igénye,
d) a szolgálati, rokkantsági, özvegyi nyugdíjigény megnyílásakor érvényesíthetõ családi és házastársi pótlék
tárgyában.
(3) A nyugdíjmegállapító szerv kérelemre jár el minden egyéb nyugdíjigény tárgyában, így különösen:
a) a baleseti járadékigény,
b) a szülõi nyugdíjigény,
c) az elvált vagy különélõ házastárs özvegyi nyugdíjigénye,
d) a rehabilitációs szakértõi szerv által adott szakvélemény alapján a rokkantsági nyugdíj és a baleseti járadék
összegének módosítása, vagy azok folyósításának beszüntetése,
e) a nem folyósított vagy csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj teljes összegben való folyósítására
irányuló igény,
f) a feltételek hiányában megszüntetett rokkantsági nyugdíj és baleseti járadék ismételt megállapítására irányuló
igények,
g) az 50. életév betöltésekor a teljes összegû szolgálati nyugdíj folyósításának megkezdése
tárgyában.

6. §

Az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni arról, hogy a pénzügyõrt, vagy elhalálozása esetén a jogosult
családtagját megilletõ ellátás elbírálásához szükséges okmányok és egyéb adatok a szolgálati viszony megszûnésérõl
szóló parancs megjelenésétõl számított legkésõbb 15 napon belül a nyugdíjmegállapító szervhez kerüljenek.

7. §

A nyugdíjat helyettesítõ 2 havi illetményt a nyugdíjmegállapító szerv a nyugdíjazást követõ hónapban hivatalból
utalja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. március 1-jén hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban a hatálybalépését megelõzõen
megkezdett eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 7/2011. (II. 15.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ
hivatásos állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékérõl,
megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjérõl
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. és
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és 75. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.

kiküldetés: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tevékenységével összefüggõ feladat ellátása
érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli tartózkodás, ha annak idõtartama nem haladja meg a 3 hónapot;

2.

kiküldött: a NAV kiküldetésben részt vevõ hivatásos állományú tagja;

3.

napidíj: az ideiglenes külföldi szolgálatot, kiküldetést teljesítõ részére a külföldi tartózkodással összefüggésben
felmerült többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben vagy forintban
biztosított juttatás;

4.

támogató: az a magyar vagy külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, vagy
természetes személy, amely – különösen nemzetközi programok keretében – a kiküldetéshez anyagi támogatást
nyújt.

(2) Nem minõsül kiküldetésnek a nemzetközi szerzõdés alapján külföldön létesített magyar alsó fokú vámszerv
kirendeltségénél teljesített szolgálat, munkavégzés.

2. A kiküldetés idõtartama
2. §

(1) A kiküldetés idõtartama az indulás és az érkezés tényleges idõpontja között eltelt idõ.
(2) Az indulás és érkezés tényleges idõpontjának meghatározásakor
a)

személygépkocsival, vonattal történõ utazás esetén az országhatár átlépését,

b)

légi és vízi út esetén a menetrend szerinti indulási idõpontot 1 órával megelõzõ, és a menetrend szerinti érkezési
idõpontot 1 órával követõ idõpontot

kell alapul venni.
(3) A kiküldetés idõtartamának meghatározásakor a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) naptári napokhoz hozzá kell adni
a tört naptári napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásának eredményeként kiszámított
napokat.

3. Ellátmány
3. §

A kiküldöttet – külföldi tartózkodására tekintettel – költségeinek térítésére ellátmány illeti meg. Az ellátmány
magában foglalja:
a)

a napidíjat,

b)

a szállásköltségeket,

c)

az utazási költségeket és

d)

a dologi költségeket.

4. §

Az ellátmány a kiküldetés megkezdése elõtt valutaelõlegként vehetõ fel készpénzben, amely utólagos elszámolási
kötelezettséggel jár. A valutaelõleget a kiküldött, annak akadályoztatása esetén pedig – írásbeli meghatalmazása
alapján – képviselõje veheti fel.

5. §

A kiküldetés elmaradása esetén a felvett valutaelõleget a kiküldött köteles – a kiküldetés elmaradásáról történõ
tudomásszerzését követõ – 5 napon belül visszafizetni.
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6. §

A támogató anyagi támogatásával megvalósuló kiküldetés ellátmányát a kiküldött részére a támogató által
meghatározott ellátmánnyal csökkentett összegben kell megállapítani, illetve megtéríteni, a támogató által a kiküldõ
szerv részére adott elõzetes tájékoztatás alapján.

7. §

Az 1 hónapon túli kiküldetések esetében az 1. hónapra járó ellátmány összegét a kiküldött valutában, készpénzben
veheti fel, míg a további ellátmány a kiküldött fizetési számlájára – a kiküldött elõzetes nyilatkozata alapján forintban
vagy valutában – kerül átutalásra.

4. Napidíj
8. §

(1) A kiküldött napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró, amelyre a kiküldött a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
feltételek szerint jogosult.
(2) Teljes naptári napként kell figyelembe venni azt a napot – és ezen naptári nap után a kiküldött az (1) bekezdésben
meghatározott összegre jogosult – amelynek során a kiküldött 8 órát vagy 8 óránál hosszabb idõt tölt külföldön.
(3) Fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot – és ezen naptári nap után a kiküldött az (1) bekezdésben
meghatározott összeg 50%-ára jogosult – amelynek során a kiküldött 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb idõt tölt
külföldön.
(4) Nem vehetõ figyelembe naptári napként az a nap – és ezen naptári nap után a kiküldött az (1) bekezdésben
meghatározott összegre nem jogosult – amelynek során a kiküldött 4 óránál rövidebb idõt tölt külföldön.

9. §

(1) Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt a kiküldõ tudomása szerint díjtalan ebéd vagy vacsora ellátásban részesül,
akkor az adott naptári napra jutó napidíjat annak megfelelõen étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.
(2) Ha a kiküldött a kiküldetés ideje alatt a kiküldõ tudomása szerint a fogadó szerv által teljes ellátásban részesül (reggeli,
ebéd, vacsora), akkor a napidíj 40%-a illeti meg.

5. A szállásköltség térítése
10. §

(1) A kiküldött – utólagos elszámolási kötelezettséggel – a szállásköltségre elõleget vehet fel. Amennyiben
a szállásköltség – visszaigazolás vagy igazolható információ alapján – elõre meghatározható, úgy az annak megfelelõ
összeget kell biztosítani a kiküldött részére.
(2) Szállásköltség csak a szállás igénybevételét igazoló eredeti számla vagy bizonylat alapján számolható el.

6. Az utazási költség térítése
11. §

Utazási költségként kizárólag a 12. §-ban meghatározott szolgáltatások – az igénybevételüket igazoló eredeti számla
vagy bizonylat alapján – téríthetõk meg.

12. §

(1) Valutában felmerülõ, elszámolható utazási költségek:
a) utazási költség – célországon belül – helyközi járatra, repülõtéri transzferre, és a szálláshelytõl a hivatalos helyig
felmerült indokolt és tömegközlekedésben használt menetjeggyel igazolt utazási költség,
b) igazolás alapján repülõtéri- vagy más, utazással összefüggõ illeték.
(2) Forintban felmerülõ, elszámolható utazási költségek:
a) belföldön megvásárolt, de külföldön felhasznált menetjegy,
b) utólagos felár vagy illeték.

7. A dologi költség térítése
13. §

14. §

Dologi költségként kizárólag a 14. §-ban meghatározott szolgáltatások – az igénybevételüket igazoló eredeti számla
vagy bizonylat alapján – téríthetõk meg.
(1) Valutában felmerülõ, elszámolható dologi költségek:
a) vízumköltség,
b) taxiköltség,
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c)
d)

hivatali célból felmerült telefon-, telefax- és internet költség,
szolgálati gépjármû üzemeltetésére menetlevéllel és számlával igazolt, külföldön saját költségen történt
üzemanyag-vásárlás,
e) számlával igazolt, külföldön megfizetett parkolási és autópálya- vagy úthasználati díj,
f) a rendezvény részvételi díja,
g) egyéb, az utazással összefüggõ dologi költségek.
(2) Forintban felmerülõ, elszámolható dologi költségek:
a) vízumköltség,
b) utazáshoz kapcsolódó utas- és poggyászbiztosítás,
c) a lakóhely és a célállomás elérését biztosító utazási eszköz belföldi kiindulási és érkezési helye közötti oda-vissza
úton felmerült, indokolt utazási költség,
d) egyéb, az utazással összefüggõ dologi költségek.

8. A kiküldetés elszámolásának módja
15. §

A kiküldött vagy meghatalmazottja köteles a kiküldetés befejezését követõ 10 napon belül az igénybevett napidíjjal és
költségekkel elszámolni.

16. §

A kiküldött a kiküldetés befejezését követõ 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés idõtartama alatt
részesült-e díjtalan ebéd vagy vacsora ellátásban. Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt részesült díjtalan ebéd
vagy vacsora ellátásban, akkor az elszámolás során a részére elõlegként kiadott napidíj összegébõl – a 9. §-ban
foglaltaktól eltérõen – utólagosan kerül levonásra az adott naptári napra jutó napidíjösszeg 30%-a étkezésenként.

9. Záró rendelkezések
17. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

18. §

Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrség három hónapnál rövidebb idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos
állományú tagjai és közalkalmazottai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékérõl, megállapításának,
kifizetésének és elszámolásának rendjérõl szóló 15/2010. (IV. 28.) PM rendelet.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 8/2011. (II. 23.) NGM rendelete
egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló
12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (3) bekezdés
a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.)
PM-HM együttes rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A keretengedélyesnek az üzemanyag telephelyek közötti áttárolását a vámhatósághoz az áttárolással egyidejûleg
be kell jelentenie.
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(2) A keretengedélyesnek
a) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontjaszerinti üzemanyagtöltõ pont (a továbbiakban: üzemanyagtöltõ
pont) kiszolgálását végzõ telephelyet (a továbbiakban: kijelölt telephely), az üzemanyagtöltõ pontra történõ
kiszállítást megelõzõen,
b) az üzemanyagtöltõ pontra történõ kiszállítást, a kiszállítással egyidejûleg
be kell jelentenie a vámhatósághoz.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A belügyminiszter 4/2011. (III. 1.) BM rendelete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2.3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet szerinti támogatás (a továbbiakban: Támogatás) fedezetéül a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím 2. alcíme szolgál.
(2) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) támogatási igényének elbírálása során a következõ
szempontok kerülnek figyelembevételre:
a)

60 napon túli, 2011. február 28-án a közüzemi szolgáltató által igazolt közüzemi díjtartozás és az önkormányzat
intézményi ellátottainak élelmezésével összefüggõ tartozások rendezése, figyelemmel arra, hogy
az önkormányzatnál már többször veszélybe került a szolgáltatás fenntartása,

b)

kötelezõ feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiány, elsõdlegesen a kötelezõ közoktatási feladatellátás
keretében az alapfokú nevelési, oktatási intézmény fenntartásához kapcsolódó forráshiány,

c)

az önkormányzatnál ténylegesen érvényesülõ közoktatás-szervezési paraméterek a költségvetési törvény által
elismertekhez képest,

d)

az önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni juttatások aránya az önkormányzat által
folyósított összes ellátáshoz viszonyítva,

e)

adósságrendezés alatt álló önkormányzatok forráshiányának kezelése a válságköltségvetés alapján,

f)

a mûködõképességet veszélyeztetõ, jogerõs közigazgatási határozat, vagy jogerõs bírósági határozat alapján
fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése,

g)

a megyei önkormányzatok sajátos kiadási és bevételi szerkezete miatti forráshiány,

h)

a mûködési célú kiadásokhoz viszonyított
ha)
hb)

helyi adóbevétel,
e rendelet 5. melléklet 4. pontja szerinti pénzeszközök állománya.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti forráshiány alapján kötelezõ közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó támogatást
az az önkormányzat igényelhet, mely a 2010/2011. nevelési/oktatási évre vonatkozóan közoktatási célú normatív
állami hozzájárulásban, illetve támogatásban részesül.
(4) A Támogatás igénylésének kizáró feltételeit a költségvetési törvény 6. melléklet 2.1.1–2.1.5. pontjai rögzítik.
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(5) A Kormány általános hatáskörû szerve a költségvetési törvény, 6. melléklet 2.1.1. pontja szerinti feltétel teljesítése alól
az év folyamán egyszeri alkalommal, egész évre vonatkozóan felmentést ad, ha az önkormányzat megfelel
a költségvetési törvényben rögzített feltételeknek.
(6) Az önkormányzat által e rendelet szerint igényelhetõ Támogatás nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési
rendeletében eredeti vagy módosított elõirányzatként jóváhagyott mûködési célú forráshiány összegét.
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. kötelezõ feladatok: a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletében
felsorolt, valamint az ágazati jogszabályokban az adott önkormányzattípus számára kötelezõen elõírt feladatok,
2. közüzemi díjtartozás: az önkormányzati hivatal és a kötelezõ feladatot ellátó önkormányzati intézmények víz,
szennyvíz, gáz, villany, távhõ és közvilágítás (ide nem értve a közvilágítás-korszerûsítéshez kapcsolódó tartozásokat)
szolgáltatással kapcsolatos a közszolgáltató által igazolt tartozás összege.

2. A támogatás igénylése
3. §

(1) Az önkormányzat a Támogatás iránti igénylését az ebr42 információs rendszerbe rögzíti, és két eredeti és egy másolati
példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be.
(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdés szerint megvizsgálja
a benyújtott igényt. Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra vagy
módosításra hívja fel az önkormányzatot. A költségvetési törvény szerinti kizáró feltételek megléte esetén a kérelmet
nem terjeszti fel a (3) bekezdés szerint, és ennek tényérõl az önkormányzatot értesíti.
(3) A benyújtást vagy a hiánypótlást követõ 6 napon belül az Igazgatóság a felülvizsgált kérelmek egy eredeti példányát
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére, másik eredeti példányát az államháztartásért felelõs miniszter
(a továbbiakban együtt: miniszterek) részére továbbítja. Ha a miniszterek a kérelmek vizsgálata során további
tájékoztatást, dokumentumok megküldését tartják szükségesnek, ezeket az igénylõ önkormányzat – külön
felhívásra – köteles teljesíteni.
(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter eseti jelleggel könyvvizsgálót kérhet fel az önkormányzat által
bemutatott forráshiány okainak részletes feltárása érdekében. E tevékenysége körében a könyvvizsgáló
az önkormányzattól további adatszolgáltatást kérhet.

4. §

Az igénylés kötelezõ tartalmi elemei:
a) az önkormányzat rövid szöveges kérelme,
b) a 8. melléklet szerinti tartalommal meghozott, ebr42 rendszerben rögzített képviselõ-testületi határozat,
c) az 1–7. melléklet szerinti – ebr42 rendszerben kitöltött – adatlapok,
d) 1000 fõ lakosságszám alatti, körjegyzõséghez nem tartozó önkormányzat esetén az 1. § (5) bekezdése szerinti
felmentés,
e) a közüzemi szolgáltató hivatalos igazolása a 2011. február 28-án fennálló, 60 napon túli, az igénylés idõpontjáig ki
nem egyenlített közüzemi díjtartozás összegérõl,
f) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. §-a szerinti kötelezõ
könyvvizsgálat esetében a könyvvizsgáló az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetérõl készített
jelentése,
g) egyéb, az önkormányzat kérelmét alátámasztó dokumentumok, így különösen az e) pont alá nem tartozó szállítói
tartozások, fizetési kötelezettségek dokumentálása.

3. A támogatás döntési rendszere
5. §

(1) A miniszterek a Támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján, a költségvetési törvény 6. melléklet 2.5. pontjában
meghatározott ütemezéshez igazodóan folyamatosan, de legkésõbb 2011. december 10-éig döntenek,
az önkormányzat mûködõképességét veszélyeztetõ esetben soron kívül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság tagjai
a) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium önkormányzatokért felelõs államtitkára,
b) az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium államháztartásért felelõs államtitkára,
c) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által delegált kormánytisztviselõ, valamint
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az államháztartásért felelõs miniszter által delegált kormánytisztviselõ.

(1) A miniszterek visszatérítendõ vagy vissza nem térítendõ támogatást adhatnak, melyet célhoz, feladathoz is köthetnek.
(2) A Támogatás szempontjából elõnyben részesülnek azok az önkormányzatok, amelyek
a)

a mûködési forráshiány mérséklése érdekében a feladatellátás racionalizálásáról döntöttek,

b)

törvényi kötelezettség alapján átvett feladataikhoz kapcsolódóan forráshiányt mutatnak ki,

c)

a fennálló mûködési célú szállítói tartozások rendezése, átütemezése érdekében egyeztetést kezdeményeztek
hitelezõikkel,

d)

a rendelkezésre álló felhalmozási célú bevételeken túl felhalmozási kiadásokat nem teljesítenek,

e)

a szociális kiadások csökkentése érdekében élnek a közfoglalkoztatás lehetõségével,

f)

az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó mûködési forráshiányt,
vagy az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti mûködõképességet veszélyeztetõ fizetési kötelezettséget jeleznek.

(3) Az önkormányzatok a miniszterek döntésérõl tájékoztató levélben értesülnek, amely célhoz, feladathoz kötött
támogatás esetén tartalmazza a felhasználás célját, visszatérítendõ támogatás esetén a visszafizetés végsõ határidejét.
7. §

A Támogatást a döntést követõen soron kívül, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

4. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
8. §

A Támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelõs annak jogszerû felhasználásáért.

9. §

Az önkormányzat a célhoz, feladathoz kötött Támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.

5. A támogatás felhasználásának ellenõrzése
10. §

A támogatás felhasználását a miniszterek és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

6. Záró rendelkezések
11. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
adatok eFt

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés

2010. évi
költségvetési
beszámoló
szerinti
tényadatok

2011. évi
eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

I. negyedévi
költségvetési
jelentés

1

2

3

4

II. negyedévi
költségvetési
jelentés vagy
III. negyedévi
Teljesítés
I. félév összesen
költségvetési
%
a féléves
jelentés
beszámoló
alapján
5

BEVÉTELEK
Intézményi mĦködési bevételek összesen
Saját folyó bevételek és átengedett bevételek
Önkormányzat mĦködési célú költségvetési támogatása
TámogatásértékĦ mĦködési bevételek összesen
MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl összesen
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
MĦködési célú pénzforgalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Egyéb mĦködési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti
MĦködési bevételek összesen (7.+8.)
Felhalmozási saját bevételek összesen
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
TámogatásértékĦ felhalmozási bevételek összesen
ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

14. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrĘl összesen
15. Felhalmozási bevételek összesen (10.+11.+12.+13.+14.)
16. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen
17. ElĘzĘ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen
18. Költségvetési bevételek (9.+15.+16.+17.)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ElĘzĘ évek elĘirányzat-maradványának, pénzmaradványának és elĘzĘ évek
vállalkozási maradványának igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Forgatási célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú értékpapírok értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
Hitelfelvétel külföldrĘl
Egyéb finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek (19.+20.+ … +28.+29.)
Tárgyévi bevételek (18.+30.)
KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok összesen
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen
TámogatásértékĦ mĦködési kiadások összesen
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
összesen
MĦködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások
nélkül összesen (35.+36.+37.+38.)
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

42. Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások összesen (39.+40.+41.)
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Egyéb mĦködési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)
MĦködési kiadások összesen (32.+33.+34.+42.+43.)
Felújítás (ÁFA-val)
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)
Befektetési célú részesedések vásárlása
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadások összesen
ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
49.
összesen
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (47.+48.+49.+50.)
Felhalmozási kiadások összesen (45.+46.+51.)
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen
Költségvetési kiadások (44.+52.+53.)
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Likvid hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Forgatási célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Hiteltörlesztés külföldre
Egyéb finanszírozás kiadásai
Finanszírozási kiadások (55.+56.+…+63.+64.)
Tárgyévi kiadások (54.+65.)
MĦködési hiány (9.-44.) (+/-)
Felhalmozási hiány (15.-52.) (+/-)
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (18.-54.) (+/-)
Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (31.-66.) (+/-)

Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök
A táblázat kitöltését végezte :
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ

6=5/2 vagy
5/3 (%)

7

Teljesítés
%

8= 7/2 vagy
7/3 (%)
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2. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

KÖZOKTATÁSI ADATOK

No.

1.a
1.b

Intézmény

Évfolyam-csoportok
(nyitva tartás)

1.

2.

Óvoda (egységes
óvoda-bölcsĘde)

Általános
iskola

5-6. évfolyam
7-8. évfolyam
Középfokú
iskola
Szakképzés
elméleti képzés

5.a

5.b

6.
7.a
7.b
7.c
8.

2010. év

2011. év

3.

4.

5.

6.

napi 8 órát meghaladja

4. évfolyam, fejlesztĘ iskolai tanulók
évfolyamtól függetlenül

2.e

4.

2011. év

legfeljebb napi 8 óra

1-3. nevelési év

2.d

3.b

2010. év

3. évfolyam

2.b

3.a

Gyermek, tanuló
heti foglalkoztatási idĘkeretek
(nyitva tartási idĘ, ill.
tantárgyfelosztás alapján) *
(óra)

1-2. évfolyam

2.a

2.c

Osztályok, csoportok
száma *
(db)

Alapfokú
mĦvészetoktatás

9-10. évfolyam
11-13. évfolyam
Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola,
szakközépiskola
szakképzési évfolyamai
zenemĦvészeti ág elĘképzĘ, alapképzĘ
és továbbképzĘ évfolyama
képzĘ- és iparmĦvészeti, táncmĦvészeti,
szín- és bábmĦvészeti ág elĘképzĘ,
alapképzĘ és továbbképzĘ évfolyama

Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett
foglalkoztatási csoportok
Napközis/tanulószobai,
iskolaotthonos
foglalkozás

Napközis/tanulószobai
foglalkozás

1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

Iskolaotthonos foglalkozás 1-4. évfolyamon

Helyi önkormányzat összesen

* 2010. év adata a 2009/2010. nevelési év, ill. tanév 2010. évre esĘ 8 havi és a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2010. évre esĘ 4 havi átlag csoport/osztály
száma, átlagos foglalkoztatási idĘkerete,
2011. év adata a 2010/2011. nevelési év, ill. tanév 2011. évre esĘ 8 havi és a 2011/2012. nevelési év, ill. tanév 2011. évre esĘ 4 havi átlag csoport/osztály
száma, átlagos foglalkoztatási idĘkerete.
Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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3. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
adatok e Ft
No.

2009.
tény

Megnevezés

8.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (2+…+7)
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szoctv. 38. §
(1) bek. c) pont alapján
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szoctv. 43/B. § alapján
Átmeneti segély Szoctv. 45. § alapján
Temetési segély Szoctv. 46. § alapján
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §
alapján
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
(9+…+11)

9.

Természetben nyújtott átmeneti segély Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont alapján

10.

Természetben nyújtott temetési segély Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont alapján
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. §
(5) bek. alapján
Az önkormányzat által saját hatáskörben (a Szoctv. és Gyvt. alapján)
adott pénzbeli és természetbeni ellátások összesen (1+8)
Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti normatív
ellátások összesen
Az önkormányzat által folyósított Szoctv. és Gyvt. szerinti pénzbeli és
természetbeni ellátások összesen (12+13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

2010.
tény

2011.
terv

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi elĘírások alapján) adott egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátás
A saját hatáskörben nyújtott ellátások aránya az összes ellátáson belül
[(12+15)/(14+15)] %

Kelt: .............................................................................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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4. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

MĥKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT

1.

Szakfeladat neve:
Szakfeladat rend szerinti besorolás:
2010. évi költségvetési
beszámoló szerinti
tényadatok

2011. évi eredeti
elĘirányzat

adatok eFt
Változás
%
(2011. eredeti ei./2010)

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
átlagos statisztikai állományi létszám (fĘ)
Szakmai tevékenységet ellátók átlagos
statisztikai állományi létszáma (fĘ)
– Személyi juttatás
– Munkaadót terhelĘ járulék
– Dologi kiadás
– Átadott pénzeszközök
Összesen:
További feladatok felvehetĘk
Kelt: ................................................
P. H.
……………………………….
polgármester/elnök

……………………………….
(fĘ)jegyzĘ
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5. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve: ..................................
Megye:
..................................

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.) Köztisztviselői illetményalap összege:
2.) 2011. évre tervezett béren kívüli juttatás összege (ideértve a Cafetériakeretet is)
Köztisztviselők esetén:
Közalkalmazottak esetén:
Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetén:
Hszt. alá tartozó dolgozók (önkormányzati hivatásos tűzoltók) esetén:

……………… Ft

……………… Ft
……………… Ft
……………… Ft
……………… Ft

3.) Tartozások
a) Az önkormányzatnak van-e egy évet meghaladóan fennálló tartozása – nem pénzintézet felé –.
(Röviden be kell mutatni a tartozás okát és összegét, illetve a tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettséget):
adatok eFt
No.
Tartozás oka
Tartozás összege
Tárgyévet terhelő
fizetési
kötelezettség
1.
2.
3.
4.
b) Az önkormányzat pénzintézet felé fennálló tartozásai
ba) Működéshez kapcsolódó tartozások:
adatok eFt
Célja

Munkabér-hitelkeret
Folyószámlahitelkeret
Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú hitel
Kötvénykibocsátás
Összesen:

Kérelem
Hitel, tartozás,
benyújtásakor
rendelkezésre
tartott hitelkeret fennálló tartozás
összege
összege

2011. évet
terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat
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bb) Fejlesztéshez kapcsolódó tartozások:
adatok eFt
Célja

Hitel, tartozás
összege

Kérelem
benyújtásakor
fennálló tartozás
összege

2011. évet
terhelő
visszafizetési
kötelezettség
(tőke+kamatok)

Lejárat

Rövid lejáratú hitel
Hosszú lejáratú hitel
Kötvénykibocsátás
Összesen:
c) Az önkormányzat működési célú szállítói tartozásai az igénylés benyújtásakor
adatok eFt
Jellege

Összes tartozás

Összes tartozásból a
30 napon túli
tartozások összege

Összes tartozásból a
60 napon túli
tartozások összege

Vízdíj, szennyvízdíj tartozás
Gázdíj tartozás
Villanydíj tartozás
Távhő
Közvilágítás
Közüzemi díjtartozás összesen:
Körjegyzőség felé fennálló tartozás
Közös fenntartású közoktatási
intézmények felé fennálló tartozás
Közös fenntartású szociális
intézmények felé fennálló tartozás
Többcélú kistérségi társulás felé
fennálló tartozás
Közös feladatellátás esetében
fennálló tartozások összesen:
Élelmiszer beszállítók felé fennálló
tartozások
Egyéb tartozások
Összesen:
4.) Pénzeszközök állománya
2009. év tény
Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok
Hosszú lejáratú betétek
Forgatási célú hitelviszony megtestesítő
értékpapírok
Betétkönyvek
Költségvetési pénzforgalmi számlák
Összesen:

2010. év tény
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5.) Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség
2009. év tény

2010. év tény

2010. év tény

2011. évi eredeti
előirányzat

Kamatbevételek, realizált árfolyamnyereség
összesen
6.) Kötelezettségvállalások alakulása

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának felső határa
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi
kötelezettség
Hitelképességi megfelelés
7.) 2011. évi kötvénykibocsátásra vonatkozó adatok
Célja
(működés/fejlesztés)

Típusa
(új vagy korábbi kiváltása)

Devizanem

Összege

8.) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bemutatása:

No.

Intézmény neve

PIR
törzsszám

Gazdálkodási
jogkör

Önállóan vagy
társulásban fenntartott

Társulásban
résztvevő
önkormányzatok

1.
2.
3.
9.) Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcím szerinti igény
összegszerű megjelölése, rövid szöveges indokolása (kitöltése nem helyettesíthető a szöveges
kérelemre való hivatkozással):
Igény:
Indokolás:

eFt

3. szám
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10.)
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének stabilizálása, a működési forráshiány
megszüntetése érdekében tervezett racionalizálási intézkedések rövid ismertetése:

Kelt:
P. H.
…………………………
polgármester/elnök

…………………………
(fő)jegyző

Megnevezés

P. H.

Keresetkiegészítés

Személyi
juttatások
összesen
Átlagos
statisztikai
létszám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
(járulékok
nélkül)

Nem
rendszeres
személyi
juttatások
(járulékok
nélkül)

(fĘ)jegyzĘ

Jutalom

Költségtérítés
összesen
(járulékok
nélkül)

……………………………….

Nem
rendszeres
személyi
juttatások
(járulékok
nélkül)

polgármester/elnök

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
(járulékok
nélkül)

2010. évi tény
ebbĘl:

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK SZEMÉLYI JELLEGĥ JUTTATÁSOKRÓL

……………………………….

Kelt: .............................................................................................................

I. Polgármester/alpolgármester jogállása, juttatásai
a) FĘállású polgármester
b) FĘállású alpolgármester (képviselĘ-testületi tag)
c) FĘállású alpolgármester (NEM képviselĘ-testületi tag)
d) Társadalmi megbízatású polgármester
e) Társadalmi megbízatású alpolgármester (képviselĘ-testületi tag)
f) Társadalmi megbízatású alpolgármester (NEM képviselĘ-testületi tag)
II. KépviselĘ-testület tagjainak juttatásai
a) alapdíj
b) bizottsági tagságért járó díj
c) bizottság nem képviselĘ tagjának díja
III. Teljes/rész munkaidĘben foglalkoztatottak
a) KöztisztviselĘk összesen (teljes munkaidĘs)
b) KöztisztviselĘk összesen (részmunkaidĘs)
c) Közalkalmazottak összesen (teljes munkaidĘs)
d) Közalkalmazottak összesen (részmunkaidĘs)
e) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (teljes munkaidĘs)
ea)
ebbĘl: közfoglalkoztatottak
f) Munkatörvénykönyve alá tartozók összesen (részmunkaidĘs)
fa)
ebbĘl: közfoglalkoztatottak
g) Rendvédelmi szervek összesen (teljes munkaidĘs)
h) Rendvédelmi szervek összesen (részmunkaidĘs)

No.

Igénylésazonosító:

Megye:

Önkormányzat neve:

Jutalom

Bérkompenzáció

2011. évi terv
ebbĘl:
Költségtérítés
összesen
(járulékok
nélkül)
Személyi
juttatások
összesen

Átlagos
statisztikai
létszám

adatok eFt
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7. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

I. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatellátásának bemutatása
1. Feladat megnevezése
Szakfeladat rend szerinti
besorolás:
adatok eFt
2010. évi
kötségvetési
beszámoló
szerinti

2011. évi eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

2011. évi eredeti
elĘirányzat

2011. évi
módosított
elĘirányzat

2009. évi tény

2010. évi tény

Feladathoz kapcsolódó összes mĦködési kiadás összege
Feladathoz biztosított központi költségvetési támogatás összege
Intézmény saját bevétele
Feladat ellátásához államháztartáson belülrĘl átvett pénzeszköz
Feladat ellátásához államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszköz
Egyéb bevétel
Helyi önkormányzat saját forrása
További feladatok felvehetĘk
II. TámogatásértékĦ mĦködési kiadás/mĦködési célú pénzeszköz átadás

Megnevezés

No.

I.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

Jogcím

2010. évi
kötségvetési
beszámoló
szerinti
tényadatok

Támogatás értékĦ mĦködési kiadás összesen:
ebbĘl kötelezĘ feladatellátáshoz kapcsolódó

ebbĘl önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó

II. MĦködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1. ebbĘl kötelezĘ feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
2. ebbĘl önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó
a)
b)
c)
A táblában további alpontok felvehetĘk
III. Pénzmaradvány felhasználás
Megnevezés
Módosított pénzmaradvány összege

Felhasználás célja

A felhasználás céljához további sorok felvehetĘk

Kelt:……………………………………………………………….
P. H.
……………………………………………..
polgármester/elnök

……………………………………………..
(fĘ)jegyzĘ
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8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:
Önkormányzat neve:
Megye:

Jegyzőkönyvi kivonat
……… Képviselő-testület (Közgyűlés)
2011. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből
………
…… /2011. ( . .) határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
1.

2.

…… képviselő-testülete/közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
…… képviselő-testülete/közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
͔
feletti.
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a
͔
…………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő alatti és
körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint
͔
felmentéssel rendelkezik.
d)
megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem
͔
releváns.
II.

a)
b)

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen ………… ezer forint összegű bevételt tervez.
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem
releváns.

͔
͔

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
………………ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

͔

V.

a)

͔

b)
c)
d)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.

polgármester/elnök s. k.

͔
͔
͔

(fő)jegyző s. k.

A kiadmány hiteléül:
Kelt:

P. H.

……………………………
Aláírás

3. szám
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2011. (II. 23.) MNB rendelete
a „Mohácsi busójárás” emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára Magyarország
vonatkozásában elsõként felvett mohácsi busójárás hagyománya elõtt tisztelegve – „Mohácsi busójárás”
megnevezéssel 5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. március 4.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A középmezõ jobb
oldalán vállán kéregkürtöt, kezében kereplõt tartó, övén kolompokat viselõ busó figura ábrázolása látható, a háttérben
további két busó figurával. Az emlékérme bal alsó részén, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés,
a „FORINT” felirat, a „2011” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, alsó köriratban a „MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS” felirat olvasható. A középmezõben egy kosszarvas
busómaszk ábrázolása látható. A busómaszk ábrázolásától jobbra, lent Gáti Gábor tervezõmûvész mesterjegye
található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 8000 darab készíthetõ, amelybõl 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2011. március 4-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 4/2011. (II. 23.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet a 4/2011. (II. 23.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelete
a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. § (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kijelölt
hitelintézetek a Tv. 82. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott, az ügyfeleik bankszámláján jóváírt jövedelemnek
minõsülõ összegek tekintetében a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére
szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet mellékletének
10GA számú, a legnagyobb betétesekre vonatkozó táblájában nem kell feltüntetniük azoknak az ügyfeleiknek
az egyedi azonosításra szolgáló adatait, akik számára a Tv. 82. §-a alapján jövedelemként minõsülõ összeget írtak jóvá
és errõl a kijelölt hitelintézetek igazolást állítottak ki, ezen igazolt összegek tekintetében.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

3. szám
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelete
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott,
egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A hitelintézet és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a betéti
és megtakarítási konstrukciók meghatározott körét, azok kondícióit érintõen az e rendelet mellékletében felsorolt
adatokat szolgáltatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(2) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a
felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.
(3) A fióktelep mûködése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

(1) A hitelintézet és a fióktelep adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus formában közigazgatási felhasználásra
alkalmas tanúsítványt alkalmazó, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban:
elektronikus úton) a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadására alkalmas, betéti termék
bejelentésére kialakított felületén (a továbbiakban: ERA Betétitermék-bejelentõ) a mellékletben meghatározott
tartalommal teljesíti.
(2) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus
aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes
szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.
(3) A hitelintézet és a fióktelep az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a titokvédelmi rendelkezések
megtartásával köteles teljesíteni.
(4) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módjáról a Felügyelet honlapján módszertani útmutatót tesz
közzé.
(5) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha a hitelintézet és a fióktelep
elektronikus úton megküldött adata az ERA Betétitermék-bejelentõ rendszerben „publikálásra vár” státuszt kap.

3. §

A hitelintézet és a fióktelep a termékismertetõre vonatkozó eseti adatszolgáltatását elsõ alkalommal 2011. május 2.
20 óráig, ezt követõen pedig valamennyi újonnan bevezetett termék, a termék adataiban történõ változás, valamint a
termék kivezetése érvényessége kezdõnapját megelõzõ munkanap 20 óráig elektronikus úton köteles a Felügyelet
részére megküldeni.

Átmeneti és záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.
(2) Az a hitelintézet, amely vonatkozásában a tevékenységi engedélyrõl szóló határozat a rendelet hatálybalépésekor már
jogerõre emelkedett, csak a rendelet hatálybalépésétõl kezdõdõen teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
(3) Az a fióktelep, amelyik mûködését a rendelet hatálybalépésekor már megkezdte, csak a rendelet hatálybalépésétõl
kezdõdõen teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelethez
Egyes betéti és megtakarítási terméktáblák esetében szolgáltatandó adattartalmak köre
1. Lekötött betéti termék
a) Termékkód
b) Betétkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Elhelyezhetõ megtakarítási összeg
da) Minimuma
db) Devizaneme
dc) Maximuma
dd) Devizaneme
e) Kamatozás típusa
ea) Az idõ függvényében
eb) Az összeg függvényében
f) Kamatozás jellege
g) Kamatjóváírás idõpontja
h) Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)
i) Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)
j) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
k) A termék kamatának számítási képlete
l) Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
m) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla
n) Igénybevételi feltételek
o) Egyéb megjegyzések
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
pa) Akciós-e a termék
pb) A kedvezmény igénybevételének feltétele
pc) Akció idõtartamának kezdete
pd) Akció idõtartamának vége
q) Hiperhivatkozás
r) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen
ra) Név
rb) Munkakör
rc) Telefonszám
rd) E-mail cím
s) Éves kamat (%)
t) EBKM (%)
2. Kombinált megtakarítási termék
a) Termékkód
b) A kombinált konstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) A betéti részre vonatkozó információk
da) A betéti részben elhelyezhetõ összeg
– Minimum
– Devizanem
– Maximum
– Devizanem
db) A betéti rész kamatozásának típusa
– Az idõ függvényében
– Az összeg függvényében
dc) A betéti rész kamatozásának jellege
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dd)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

A megtakarítandó összeg betétben elhelyezendõ összegének aránya (%)
– Minimum
– Maximum
de) Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)
df) Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)
dg) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
dh) Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
di) A betéti részre vonatkozó egyéb megjegyzések
Befektetési termék(ek)re vonatkozó információk
ea) A befektetési részben elhelyezhetõ összeg
– Minimum
– Devizanem
– Maximum
– Devizanem
eb) Választható befektetési termék(ek) jellege
ec) Választható befektetési termék(ek)hez kapcsolódó megjegyzések
ed) A befektetési termék(ek) vételének díja
ee) A befektetési termék(ek) eladásának díja
ef) Befektetési termékekhez kapcsolódó egyéb költségek
Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla
Igénybevételi feltételek
Egyéb megjegyzések
Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
ia)
Akciós-e a termék
ib) Kedvezmény leírása
ic)
A kedvezmény igénybevételének feltétele
id) Akció idõtartamának kezdete
ie)
Akció idõtartamának vége
Hiperhivatkozás
Éves kamat (%)
EBKM (%)

3. Megtakarítási számla
a) Termékkód
b) Konstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Minimális megtakarítás összege a számla devizanemében
e) Minimális megtakarítás elvárt gyakorisága
f) Kamatozás
fa) Kamatfizetés gyakorisága
fb) Kamatozás típusa
– Az idõ függvényében
– Az összeg függvényében
fc) Kamatozás jellege
g) Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)
h) Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)
i) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
j) Számlavezetés költségei
ja)
Számlanyitási díj
jb) Számlavezetési díj
jc)
Rendszeres kivonat költsége
jd) Számlacsomag váltás díja
je) Számlazárási díj
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k)

Számlahasználat költségei
ka) Készpénzbefizetés
kb) Fõszámlára vezetés
kc) Bankon belüli átvezetés
kd) Bankon kívüli átutalás
ke) Visszavont/módosított tétel költségei
kf) Készpénz felvétel pénztárból
kg) Egyéb díjak
l) Kiegészítõ szolgáltatások
la)
Haláleseti rendelkezõ megadása
lb) Rendelkezõ, ill. társtulajdonos módosítása
lc)
Egyéb kiegészítõ szolgáltatások
m) Igénybevételi feltételek
n) Egyéb megjegyzések
o) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
oa) Akciós-e a termék
ob) Kedvezmény leírása
oc) A kedvezmény igénybevételének feltétele
od) Akció idõtartamának kezdete
oe) Akció idõtartamának vége
p) Hiperhivatkozás
q) Éves kamat (%)
r) EBKM (%)
4. Tartós befektetési szerzõdés
a) Termékkód
b) Konstrukció teljes megnevezése
c) Minimálisan elhelyezendõ összeg (Ft)
d) Kamatozás típusa
da) Az idõ függvényében
db) Az összeg függvényében
e) Kamatozás jellege
f) Elérhetõ legalacsonyabb EBKM (%)
g) Elérhetõ legmagasabb EBKM (%)
h) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
i) Számlavezetési díj mértéke (Ft)
j) Számlavezetési díj gyakorisága
k) TBSZ-hez kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak
l) Igénybevételi feltételek
m) Egyéb megjegyzések
n) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
na) Akciós-e a termék
nb) Kedvezmény leírása
nc) A kedvezmény igénybevételének feltétele
nd) Akció idõtartamának kezdete
ne) Akció idõtartamának vége
o) Hiperhivatkozás
p) TBSZ-rõl leköthetõ betétek, kombinált megtakarítási termékek – fentebb meghatározott adattartalommal
q) Éves kamat (%)
r) EBKM (%)
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A Kormány 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozata
az államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek elõirányzatainak az 1. számú melléklet szerinti összegû zárolását
rendeli el. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy – a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása
után – a Magyar Államkincstárnak 2011. február 23-áig jelentsék be az 1. számú mellékletben foglalt zárolási
kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím és kiemelt elõirányzatonkénti részletezettségben. Nem
jelenthetõ be zárolás az európai uniós forrást tartalmazó elõirányzatokra, valamint a 2. számú mellékletben felsorolt
elõirányzatokra.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre 2011. február 18.
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre 2011. február 23.
2. A Kormány intézkedései terv készítését rendeli el a zárolás végrehajtásával kapcsolatban. Az intézkedési tervnek
ütemezetten kell tartalmaznia a zárolás miatt lecsökkent elõirányzat-felhasználási lehetõség következményeinek
megoldására hozandó intézkedéseket (jogszabály-módosítások, szervezeti intézkedések stb.), amelyekkel
a zavartalan közfeladat-ellátás biztosítható. Az intézkedési tervet meg kell küldeni a nemzetgazdasági miniszternek
jóváhagyásra. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az összefoglalt és jóváhagyott intézkedési
tervekrõl készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
az intézkedési tervek megküldésére 2011. március 1.
a jelentés benyújtására 2011. április 6.
3. E határozatban elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek, alrendszerek közötti nullszaldós átrendezésére, valamint
a zárolási kötelezettség részbeni saját bevétel befizetéssel történõ kiváltására a fejezetet irányító szervek vezetõinek
kezdeményezésére a nemzetgazdasági miniszter engedélyével kerülhet sor.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
4. A teljes mértékben saját bevételbõl gazdálkodó, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvényben elõírt összegeken felül az 1. számú
mellékletben elõírt mértékû további összegeket kötelesek a központi költségvetésbe befizetni. A befizetések
ütemezését – a központi hivatal irányítását ellátó szerv vezetõjével történt egyeztetést követõen – a nemzetgazdasági
miniszter határozza meg.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
a költségvetési szervek vezetõi
Határidõ:
2011. február 18.
5. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XLIII. fejezet
állami vagyonnal kapcsolatos kiadási elõirányzatokból (elsõsorban fejezeti tartalékból) 10 milliárd forintot,
a XLIV. fejezet Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadási elõirányzatokból 0,5 milliárd forintot zárol. Felhívja a nemzeti
fejlesztési és a vidékfejlesztési minisztert, hogy a zárolás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg –
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása után –, a Magyar Államkincstárnak 2011. február 23-áig jelentsék be
a zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím részletezettségben.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre 2011. február 18.
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre 2011. február 23.
6. Az elkülönített állami pénzalapok egyenlegének a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi
CLXIX. törvényben jóváhagyotthoz képest javulniuk kell, ezért a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál 9 milliárd
forint támogatást, a Nemzeti Kulturális Alapnál pedig 1 milliárd forintot zárol.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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7. A Kormány a Védelmi felkészítés elõirányzatból 0,5 milliárd forintot zárol.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
azonnal

8. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze a Kormány elé a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítását, amely lehetõvé teszi, hogy a teljes mértékben saját
bevételbõl gazdálkodó kormányhivatalok a költségvetési törvényben elõírt összegeken felül az 1. számú mellékletben
meghatározott mértékû további befizetést teljesítsenek a központi költségvetésbe.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
2011. február 16.

9. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze a Kormány elé a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény olyan tartalmú módosítását, amely lehetõvé teszi, hogy
az Országgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó elõirányzatok esetében is alkalmazni lehessen az Áht. 38/A. §-ában
foglalt intézkedési lehetõségeket.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
2011. február 16.

10. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy terjessze a Kormány elé az Áht. olyan tartalmú módosítását,
amely lehetõvé teszi, hogy
a)

a fejezeti kezelésû elõirányzatokból irányító szervi hatáskörben – bizonyos korlátozással – az évközben felmerülõ
(nem jelentõs nagyságrendû) többletkiadást keletkeztetõ ügyek rendezhetõek legyenek,

b)

a Kormány megelõzõ intézkedésként új stabilizációs tartalék elõirányzatot képezhessen, mely a rendkívüli, elõre
nem látható – ezen belül is kiemelten a vis maior – események miatt jelentkezõ többletkiadások finanszírozására
szolgál. Az új tartalék-elõirányzatnak megnövelhetõnek kell lennie a központi költségvetésbe befizetett
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok összegével azonos összegben.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
2011. február 16.

11. A Munkaerõpiaci Alap egyenlegének a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi
CLXIX. törvényben jóváhagyotthoz képest 16 milliárd forinttal kell javulnia. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági
minisztert, hogy ehhez a szükséges intézkedéseket tegye meg. Amennyiben szükséges, terjessze a Kormány elé
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküli ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény és egyéb jogszabályok
módosítását.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
2011. február 23.

12. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy terjesszék a Kormány elé
a fogyasztói árkiegészítés kiadásának az eredeti elõirányzathoz viszonyítva 10 milliárd forintos csökkentése érdekében
a kedvezményeket elõíró jogszabályok módosítását.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
2011. február 23.

13. A Kormány maradványtartási kötelezettséget rendel el és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejezetenkénti
kötelezettség meghatározására 2011. április 15-ig készítsen elõterjesztést.
Felelõs:
Határidõ:

nemzetgazdasági miniszter
2011. április 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozathoz
millió forintban
Zárolási
kötelezettség

Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós fejlesztések
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Központi Statisztikai Hivatal
Összesen
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Mindösszesen

15 770,9
87,5
443,2
18 749,0
26 324,5
34 963,1
5 913,6
13 258,4
21 111,3
7 559,6
601,5
39 204,7
954,5
184 941,8
1 087,9
1 054,0
187 083,7

Befizetési kötelezettség elõírása
Fõvárosi és megyei kormányhivatalok (földhivatala)
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Összesen

1 905,2
980,2
201,0
3 086,4

Kormányhivatalok javasolt megtakarítási kötelezettsége
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Energia Hivatal
Összesen

336,1
228,5
564,6

2. számú melléklet az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozathoz
Mentesített elõirányzatok
Fejezet

Cím

Alcím

JogcímJogcím
csoport

Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
10

15

02

17

00

A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

10

15

02

18

00

Jogi segítségnyújtás

10

15

02

31

00

Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

10

15

04

01

00

Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

10

15

04

02

00

Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása

10

15

05

01

01

Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása

10

15

05

01

02

Egyházi kulturális programok támogatása

10

15

05

02

01

Hittanoktatás támogatása

10

15

05

02

02

Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
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Fejezet

Cím

Alcím

Megnevezés

10

15

05

03

00

Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése

10

15

05

04

00

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

10

15

05

05

01

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi
személyek jövedelempótléka

10

15

05

05

02

Egyházi szórványprogramok támogatása

10

15

05

05

03

Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex
programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)

10

15

05

07

00

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

10

15

06

00

00

Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

10

15

07

01

00

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

10

15

07

02

00

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

10

15

07

03

00

Országos Horvát Önkormányzat és Média

10

15

07

04

00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

10

15

07

05

00

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

10

15

07

06

00

Országos Cigány Önkormányzat és Média

10

15

07

07

00

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média

10

15

07

08

00

Országos Örmény Önkormányzat és Média

10

15

07

09

00

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

10

15

07

10

00

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

10

15

07

11

00

Szerb Országos Önkormányzat és Média

10

15

07

12

00

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média

10

15

07

13

00

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

10

15

08

01

00

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

02

00

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

10

15

08

03

00

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

04

00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

10

15

08

05

00

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatása

10

15

08

06

00

Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

07

00

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

10

15

08

08

00

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

09

00

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

10

00

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

11

00

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

10

15

08

12

00

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

10

15

08

13

00

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

12

20

02

12

00

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

12

20

06

00

00

Állat- és növénykártalanítás

Vidékfejlesztési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium
13

08

02

01

00

Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és
Battle Group)

13

08

02

39

03

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

14

20

01

05

00

Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése

14

20

01

34

00

Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok

Belügyminisztérium
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Fejezet

Cím

Alcím

Megnevezés

14

20

10

00

00

Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása

15

25

02

05

01

Függõ kár kifizetés

15

25

02

05

02

Járadék kifizetés

15

25

02

05

03

Tõkésítésre kifizetés

15

25

30

10

00

Szervezetátalakítási alap

15

25

47

00

00

Kötött segélyhitelezés

17

16

02

36

01

Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához

17

16

02

36

02

Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

17

16

02

36

03

Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához

17

16

02

36

04

Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához

17

16

02

36

05

Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez

17

16

02

36

06

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése

17

16

02

38

00

Beruházás ösztönzési célelõirányzat

17

16

05

03

00

Autópálya rendelkezésre állási díj

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Külügyminisztérium
18

05

39

00

00

2011. évi magyar EU elnökségi feladatok

20

20

02

01

00

Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata

20

20

02

03

00

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

20

20

02

07

00

Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)

20

20

02

08

00

Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése

20

20

02

10

00

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

20

20

02

11

00

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)

20

20

02

17

00

Gyakorlóiskolák normatív támogatása

20

20

03

26

00

Felsõoktatás kiegészítõ támogatása

20

20

05

15

00

"Útravaló" ösztöndíj program

20

20

17

01

00

Otthonteremtési támogatás

20

20

17

03

00

Gyermektartásdíjak megelõlegezése

20

20

17

05

00

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

20

20

17

07

00

GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása

20

20

19

01

00

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

20

20

19

03

00

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

20

20

19

04

00

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás finanszírozása

20

20

22

03

00

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások

20

20

22

09

00

Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások

20

20

23

06

02

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

20

20

24

12

00

Magyar Sport Háza támogatása

20

20

46

00

00

Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
bértámogatás

20

20

47

00

00

Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ
költségkompenzáció

31

06

03

00

00

Népszámlálás

Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Központi Statisztikai Hivatal
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A nemzetgazdasági miniszter 7/2011. (II. 18.) NGM utasítása
a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok
és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl *
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. §-ának b) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi költségvetési törvény) 54. §-ának
(8) bekezdésében – a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatban – biztosított államháztartásért felelõs miniszteri jogok
gyakorlása érdekében, továbbá a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében
biztosított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felett gyakorolt irányítási jogkörben eljárva, egyes – a
nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló – központi költségvetési elõirányzatok módosításával és felhasználásával
kapcsolatos intézkedési jogokról (elõirányzat-módosítások elõkészítése, dokumentálása, az elõirányzatok terhére történõ
kötelezettségvállalási, a kifizetések teljesítését megelõzõ érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési jogok gyakorlása) az alábbiak
szerint rendelkezem.

I.
Általános rendelkezések
1. §

(1) A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások
kezelésének eljárási rendje (a továbbiakban: utalványozási rend) a 2011. évi költségvetési törvény 1. számú
mellékletében elfogadott címrenden, egyéb jogszabályi elõíráson, illetve szerzõdéses kötelezettségvállaláson alapul.
(2) A 2011. évre vonatkozó címrendet és ahhoz kapcsolódóan érvényes kötelezettségvállalási, utalványozási,
ellenjegyzési, valamint törvényekben, jogszabályokban elõírt egyéb jogokat és kötelezettségeket és az azok
gyakorlására felhatalmazottak adatait az utalványozási rend 1. és 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az év közbeni címrendi változásnak megfelelõen az utalványozási rend 1. számú melléklete egyedi rendelkezésekkel
kerül kiegészítésre, amelynek elõkészítése az új elõirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlójának kötelessége.
Amennyiben a változás érinti az aláírásra, ellenjegyzésre jogosultak listájában (3. számú melléklet) szereplõ szervezeti
egységeket, illetve az ott felsorolt személyeket, ennek módosítását is kezdeményeznie kell az új aláírók
aláírásmintájának megküldésével.

2. §

(1) Az utalványozási rend kiterjed az eljárásban résztvevõk teljes körére, azaz a kötelezettségvállalási, érvényesítési,
utalványozási, ellenjegyzési jogot gyakorló nemzetgazdasági minisztériumi és kincstári szervezeti egységekre,
személyekre, továbbá az elrendelt kifizetések teljesítésében közremûködõ Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV), valamint a Kincstár érintett szervezeti egységeire, személyeire.
(2) Az utalványozási rend alkalmazása során az eljárásban résztvevõk mindegyikének kötelessége elõsegíteni az
államháztartás egyensúlyi követelményeinek érvényesítését. Ennek érdekében intézkedéseiket az Áht., az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 2011. évi
költségvetési törvény, valamint a közösségi jogszabályok elõírásainak megtartásán túl úgy kell megtenniük, hogy azok
csak a szükséges idõben és mértékben terheljék a Kincstári Egységes Számlát.

3. §

(1) Az utalványozási rend alkalmazása szempontjából kötelezettségvállalásnak minõsül az itt említett (eredeti,
módosított) elõirányzatok terhére fizetési vagy más teljesítési kötelezettség írásban történõ vállalása. E jog
gyakorlására az 1. számú mellékletben „utalványozó”-ként megjelölt nemzetgazdasági minisztériumi és kincstári
szervezeti egység 3. számú mellékletben nevesített aláírási és ellenjegyzési felhatalmazással rendelkezõ dolgozója
jogosult.

* Az utasítás mellékletei a Hivatalos Értesítõ 12. számában találhatóak.
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(2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az 1. számú mellékletben „ellenjegyzõ”-ként megjelölt nemzetgazdasági
minisztériumi szervezeti egység 3. számú mellékletben nevesített aláírási és ellenjegyzési felhatalmazással rendelkezõ
dolgozója jogosult. Az ellenjegyzõ a kötelezettségvállalóval egyetemlegesen felelõs azért, hogy a
kötelezettségvállalás összege ne haladja meg a rendelkezésre álló elõirányzatot, kivéve a 6. § (2) bekezdés szerinti
elõirányzatokat.
(3) A kötelezettségvállalások során a kötelezettségvállalásra jogosultaknak – amennyiben jogszabály az ennek alapján
bekövetkezõ fizetési kötelezettség teljesítésére rövidebb határidõt nem állapít meg – legalább 14 napos (kéthetes)
teljesítési határidõs megállapodások megkötésére kell törekedniük.
4. §

(1) Az utalványozási rend rendelkezése alatt álló elõirányzatok többsége terhére nem történik egyedi
kötelezettségvállalás [az Ámr. 72. § (13)–(14) bekezdése szerint], továbbá számlaadási kötelezettség sem társul a
teljesítésükhöz, emiatt ezen esetekben a kötelezettségvállalásra, illetve érvényesítésre jogosult megjelölése sem
szükséges, kivéve, ha érvényesíthetõ számla, okmány stb. alapján kerül sor a kifizetésre.
(2) Azon esetekben, amikor az elõirányzat terhére kötelezettségvállalás történik, a kötelezettségvállalásra jogosult, illetve
az ellenjegyzõ a megjelölt utalványozóval, illetve az ellenjegyzõvel azonos. E jogok és kötelességek gyakorlására az
e rendelkezésben megjelölt személy, nemzetgazdasági minisztériumi, illetve Kincstár szervezeti egység (fõosztály,
osztály) vezetõje, illetve érdemi ügyintézõi feladatokat végzõ dolgozója jogosult.
(3) Nem szükséges külön szakmai teljesítés igazolása, ha a kiadás teljesítéséhez kizárólag az Ámr. 77. § (1) bekezdésében
foglalt szempontokat szükséges vizsgálni.

5. §

(1) Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére vonatkozó külön
írásbeli utasítás.
(2) Utalványozásra a 3. § (1) bekezdése szerinti, a kötelezettségvállalás jogi gyakorlására vonatkozó szabályok ismereténél
említett, a 3. számú mellékletben nevesített vezetõk, illetve érdemi ügyintézõi feladatot ellátó dolgozók jogosultak.
(3) Az utalvány ellenjegyzésére a 3. § (2) bekezdése szerinti, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére vonatkozó szabályok
ismertetésénél említett, a 3. számú mellékletben nevesített vezetõk, illetve érdemi ügyintézõi feladatot ellátó
dolgozók jogosultak.
(4) Az utalványozás az e rendelkezéshez 2. számú mellékletként csatolt utalványminták alkalmazásával történhet.
(5) Az utalványhoz csatolni kell a kifizetést megteremtõ jogszabályi és egyéb alapdokumentumokat (törvény,
kormányhatározat, szerzõdés stb.), a nyilvános jogszabályok esetén elegendõ azok teljes megjelölése. Kivételt
képeznek ez alól a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 32. Egyéb költségvetési kiadások cím 1. Vegyes
kiadások alcím 4. Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, az 5. Szanálással kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport elõirányzatai és a 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím elõirányzatai.

6. §

(1) A tárgyévi fizetési kötelezettségek vállalására és kifizetések elrendelésére vonatkozó összeghatárra az Áht. 12/A. §
(1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak.
(2) A 2011. évi költségvetési törvény 9. számú mellékletében meghatározott, elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
teljesülõ elõirányzatok esetében a rendelkezésre álló elõirányzat mértékén felül is jogosult utalványozásra és
ellenjegyzésére az e rendeletben és annak 1. számú mellékletében meghatározott utalványozó és ellenjegyzõ.
Az elõirányzat túllépésérõl az utalványozó köteles az irányító helyettes államtitkárt és államtitkárt haladéktalanul
tájékoztatni.

7. §

(1) A 3–6. § szerinti kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jog gyakorlására a 3. számú mellékletként csatolt
aláírólapokon szereplõk jogosultak.
(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott elõirányzatok között ott, ahol az utalványozó és az ellenjegyzõ konkrétan
nincsen megnevezve, a Kincstár és a NAV belsõ szabályzatában rögzítettek alapján valósul meg az ellenjegyzési és
utalványozói funkciók elkülönülésének jogszabályban elõírt követelménye.
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II.
Egyéb rendelkezések
8. §

Az utalványozási rend szabályozása alá tartozó elõirányzatok terhére várható jelentõs összegû (1000 millió forintot
meghaladó) kifizetésekrõl a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) államháztartásért felelõs
államtitkárát, a NAV-ot, a Kincstárt – az EU költségvetéséhez való hozzájárulás kivételével – írásban tájékoztatni kell.
Fenti tájékoztatásra az utalványozó kötelezett, amennyiben a szükséges döntés és adatok idõben, hiánytalanul
rendelkezésre állnak, a kifizetést megelõzõen legalább 2 héttel, eltérõ esetben a szükséges információk rendelkezésre
állását követõen azonnal.

9. §

Az utalványozás során minden résztvevõnek úgy kell eljárnia, hogy a teljesítési határidõ elõtt öt munkanappal a NAV, a
Kincstár az utalványt teljesítésre megkapja. A határidõ-mulasztásból eredõ késedelmi kamat, kötbér arra hárítható át,
aki a mulasztásért felelõs, amennyiben a szükséges döntés és adatok idõben, hiánytalanul rendelkezésére álltak. Ennek
megállapíthatósága érdekében minden aláírásra jogosultnak fel kell tüntetni a teljesítés idejét, illetve azt, hogy miért
következett be a késedelem.

10. §

(1) A Kincstár és a NAV az utalványozási rendben megjelölt elõirányzatok terhére csak az itt meghatározott eljárás alapján
teljesíthet kifizetést. A kifizetés teljesítését megelõzõen a kifizetõk az utalvány szabályszerûségi vizsgálatán
túlmenõen elõirányzati fedezetvizsgálatot is kötelesek végezni. A fedezetvizsgálat során ellenõrizni kell, hogy a
2011. évi költségvetési törvénynek az utalványban hivatkozott címén a kifizetés elrendeléséig történt kiutalásokat
figyelembe véve rendelkezésre áll-e az utalványnak megfelelõ összegû elõirányzat.
(2) A fedezetlen vagy nem szabályszerû (alaki-formai hibás) utalvány teljesítését meg kell tagadni és felülvizsgálatra az
utalványozást végzõnek haladéktalanul visszaadni. A 2/1. és a 2/2. számú utalványok esetében – amennyiben a
támogatást a NAV folyósítja – a kiutalás feltétele, hogy az adózó 11. számú bevallást nyújtson be. Ennek hiányában az
adóhatóság az utalvány birtokában sem teljesítheti az utalást.

11. §

A kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jog gyakorlásának elõsegítésére a NAV, a Kincstár havonta
köteles az 1. számú mellékletben felsorolt elõirányzatokról az aktuális elõirányzat, a felhasználás, továbbá az
elõirányzat terhére vállalt kötelezettségek adatait tartalmazó önálló jelentést adni az NGM Költségvetési Összefoglaló
Fõosztályának (a továbbiakban: KÖF), amelyet az említett jogokat gyakorlók számára elérhetõ módon, az NGM
számítógépes hálózatán közzé kell tenni.

12. §

Az utalványozási rendben megjelölt elõirányzatok módosításával kapcsolatos intézkedések megtétele az
utalványozásra jogosult nemzetgazdasági minisztériumi szervezeti egység, illetve személy kötelessége. Az adatlapot a
nyilvántartási feladatok elvégzése, továbbá az új (az elfogadott költségvetési törvényben nem szereplõ) elõirányzat
költségvetési címrendi besorolása, a Kincstárnál az elõirányzat megnyitását biztosító államháztartási egyedi azonosító
kiadása céljából minden esetben meg kell küldeni az NGM KÖF-nek is.

13. §

(1) A Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásával, továbbá céltartalék képzésével és
felhasználásával kapcsolatos kormányhatározatok, az Országgyûlésnek a 2011. évi költségvetési törvény
elõirányzatait módosító döntései elõkészítésével és végrehajtásával, valamint az Áht.-ben, az Ámr.-ben, a kincstári
számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása, valamint egyes
államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet, valamint a költségvetési törvényben
elõírt nemzetgazdasági miniszteri kötelezettségek és jogok gyakorlásával kapcsolatos ügyviteli feladatok végzése:
a) az e rendelkezés 1. számú mellékletében „utalványozó”-ként megjelölt nemzetgazdasági minisztériumi
szervezeti egység;
b) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet elõirányzatai tekintetében a Humán Költségvetési Fejezetek Fõosztálya
(HKFF),
c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elõirányzatai tekintetében a Társadalombiztosítási Fõosztály (TF);
d) a helyi önkormányzatok támogatási elõirányzatait érintõ esetekben az Önkormányzati Költségvetési Rendszerek
Fõosztály (ÖKRF);
e) a funkcionális fejezetek tekintetében (XLI-XLIII. fejezetek és az elkülönített állami pénzalapok) tekintetében a KÖF;
f) a többi fejezet elõirányzatait érintõ esetekben a Reál Költségvetési Fejezetek Fõosztálya (RKFF)
feladata.
(2) Az ügyviteli feladat elvégzésének fõ felelõsei az ügyiratot kiadmányozás elõtt a KÖF-nek szignálás céljából megküldik.

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2307

III.
Az MNB kiegyenlítési tartalékára történõ térítés kezelési rendje
14. §

(1) Az NGM a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) és a költségvetés közti elszámolásokban a KÖF szakmai
feladatköre szerint fõfelelõs illetékes osztálya utalványozza az MNB által benyújtásra kerülõ számlát, és a monetáris
politikai kérdésekben illetékes adó- és pénzügyekért felelõs államtitkár ellenjegyzi azt.
(2) Az utalványozás ezen utalványozási rend 2. számú mellékletének 2/7. számú utalványa felhasználásával történhet.

IV.
A nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsággal kapcsolatos kötelezvények kiállítási
rendje
15. §

A jogszabályban elõírt, nemzetközi pénzügyi szervezetekben való tagsággal kapcsolatos kötelezvényeket a Kincstár
állítja ki a 2. számú melléklet 2/8. számú utalványa szerint. Az aláírásra jogosultak listája (felelõs) megegyezik a 3. számú
mellékletben felsoroltakkal.

V.
Egyéb jogszabályi vagy szerzõdéses állami kötelezettségek kifizetésének rendje
16. §

(1) Azon állami kezesség és garancia-, viszontgarancia érvényesítése esetén, amelyekre a törvény kiadási elõirányzatot
nem tartalmaz, az esetlegesen felmerülõ kifizetéseket a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) 2011. évben a NGM utalványozási feladatkörébe tartozó kezességbeváltások közül az egyedi kezességek esetében
nem tartalmaz a költségvetési törvény elõirányzatot. Amennyiben egyedi kezességbeváltás történik, a 2007. január 1.
elõtt vállalt kezességek esetében az utalványozás rendje a következõ: a Jogi és Kodifikációs Fõosztály nyilatkozik a
beváltási igény jogszerûségérõl, majd a szakmailag illetékes fõosztály utalványoz, a KÖF pedig ellenjegyez. A 2007.
január 1. után vállalt kezességbeváltás kifizetése a NAV útján történik.
(3) Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. §-a (2) bekezdésének k) pontja alapján fizetendõ díjat a
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcímen önálló jogcímcsoportként kell elszámolni. Amennyiben az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. részére ilyen
díjat kell fizetni, az utalványozás rendje a következõ: utalványozó a szakmailag illetékes fõosztály és ellenjegyzõ a KÖF.

VI.
Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez az utasítás a közzétételt követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló
központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 12/2010. (XII. 22.)
NGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 14-én – a felszámolók névjegyzékében
7. sorszám alatt nyilvántartott Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-709122)
adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
A társaság vezetõ tisztségviselõi:
Könvvizsgáló: Kis Katalin
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 73.
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Koczka Lajos
Lakóhely: 2100 Gödöllõ, Vasvári Pál utca 10.
Király István
Lakóhely: 1133 Budapest, Zsilip utca 4.
Bejegyezve:
A társaság vezetõ tisztségviselõi:
Könvvizsgáló: Kutas László
Lakóhely: 1106 Budapest, Dombhát u. 24.
A társaság vezetõ tisztségviselõi:
Ügyvezetõ: Schuszter János
Lakóhely: 1173 Budapest, Borsó u. 58.
Ügyvezetõ: Koczka Péter
Lakóhely: 2100 Gödöllõ, Vasvári Pál u. 10.
Ügyvezetõ: Papp Zsuzsanna
Lakóhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 22. V. em. 1.
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Koczka Péter
Lakóhely: 2100 Gödöllõ, Vasvári Pál u. 10.
Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Király István
Lakóhely: 1133 Budapest, Zsilip u. 4. I. em. 18.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 21-én – a felszámolók névjegyzékében 15. sorszám alatt
nyilvántartott Budapest Investment Magyar Befektetési Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Cg.: 01-10-041755) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Farkas Judit
Lakóhely: 7400 Kaposvár, Béke u. 53. II/4.
***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 10-én – a felszámolók névjegyzékében 16. sorszám alatt
nyilvántartott CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043611)
adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Pintér Benedek
Lakóhely: 3200 Gyöngyös, Alkony u. 6.
Mógor Zoltán
Lakóhely: 9028 Gyõr, Pándzsa u. 31.
Huszár Anikó
Lakóhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D lh. II/1.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 20-án – a felszámolók névjegyzékében 50. sorszám alatt
nyilvántartott CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 01-09-566915) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Bényi Tamás
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 25-én – a felszámolók névjegyzékében 50. sorszám alatt
nyilvántartott CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 01-09-566915) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Dajka József
Lakóhely: 9942 Szalafõ, Alsószer u. 11.
Komondi Tamás
Lakóhely: 1222 Budapest, Háros u. 38.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 14-én – a felszámolók névjegyzékében 33. sorszám alatt
nyilvántartott DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-042004) adataiban bekövetkezett
alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Fióktelep: 7623 Pécs, József Attila u. 3.
Fióktelep: 4034 Debrecen, Kolónia u. 25.
Fióktelep: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Kõmíves Kelemen sor 89. I. em. 6.
Fióktelep: 8096 Sukoró, Fehérvári út 19.
***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 16-án – a felszámolók névjegyzékében
41. sorszám alatt nyilvántartott HATÁRKÕ ’93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 01-09-681269) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
„KOVA" Mûszaki, Kereskedõi Betéti Társaság
Székhely: 1026 Budapest, Volkmann utca 2. 3. em. 5.
Bejegyezve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
ORG-TOPHILL Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhely: 1131 Budapest, Madridi u. 5–7.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 20-án – a felszámolók névjegyzékében
42. sorszám alatt nyilvántartott Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-920128)
adataiban – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R.
2. §-ának (5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Mrázik Mária
Lakóhely: 2030 Érd, Toboz utca 43.
Dr. Bánhegyesi Béla
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Fr. utca 32/E
Kéri Anna
Lakóhely: 1125 Budapest, Diósárok utca 56.
Fábián László Balázs
Lakóhely: 1115 Budapest, Háros utca 115.
Boros András
Lakóhely: 1037 Budapest, Máramaros utca 11.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Ziaja Györgyné
Lakóhely: 2141 Csömör, Körmendi u. 23/A
Gazda Pusztai Sándor
Lakóhely: 2890 Tata, Építõk útja 5/A
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 8-án – a felszámolók névjegyzékében
42. sorszám alatt nyilvántartott Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-920128)
adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Fábián László Balázs
Lakóhely: 1115 Budapest, Háros u. 115. C ép.
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dr. Mrázik Mária
Lakóhely: 2030 Érd, Toboz u. 43.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 15-én – a felszámolók névjegyzékében 47. sorszám alatt
nyilvántartott KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044406) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Mógor Zoltán
Lakóhely: 9028 Gyõr, Pándzsa u. 31.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 23-án – a felszámolók névjegyzékében 53. sorszám alatt
nyilvántartott Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-364827) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
Fióktelep: 3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 44.
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:
Ügyvezetõ: Varsányiné dr. Szabó Mária
Lakóhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 6–8.
A felszámoló tevékenysége:
Fõtevékenysége: 74.14 Üzletviteli tanácsadás
További tevékenységi körei:
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem
51.90 Egyéb nagykereskedelem
52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:
Gyõrvári Noémi
Lakóhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 6–8.
Bejegyezve:
Fióktelep: 3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 16.
Fióktelep: 2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2.
Fióktelep: 6725 Szeged, Kece u. 12/B
Fióktelep: 7624 Pécs, Barbakán tér 1.
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:
Ügyvezetõ: Máhrné dr. Kazareczki Éva
Lakóhely: 1029 Budapest, Géza fejedelem utca 1.
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A felszámoló tevékenysége
Fõtevékenysége: 7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
További tevékenységi körei:
8291 ‘08 Követelésbehajtás
8299 ‘08 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
4690 ‘08 Vegyestermékkörû nagykereskedelem
6832’08 Ingatlankezelés
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:
„Optimum-Válságkezelõ" Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 23-án – a felszámolók névjegyzékében
57. sorszám alatt nyilvántartott MÁTRAHOLDING Gazdasági Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043926)
adataiban – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R.
2. §-ának (5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Jogász: Kincses Ferenc
Lakóhely: 3525 Miskolc, Dankó Pista út 25.
Jogász: Pálné dr. Németh Valéria
Lakóhely: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc utca 63.
Jogász: dr. Bényi Tamás
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.
Könyvvizsgáló: Csapó Adrienne
Lakóhely: 3525 Miskolc, Dózsa út 21.
Közgazdász: Hajnal Béla
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Rekop utca 10.
Közgazdász: Ormándi Sándor
Lakóhely: 1221 Budapest, Gerinc u. 94/B
Közgazdász: Huszár Anikó
Lakóhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D lh. II/1.
Közgazdász: Mógor Zoltán
Lakóhely: 9028 Gyõr, Pándzsa u. 31.
Közgazdász: Wortmann György
Lakóhely: 1125 Budapest, Óra köz 5.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Csapó Adrienne
Lakóhely: 3525 Miskolc, Dózsa út 21.
dr. Kincses Ferenc
Lakóhely: 3525 Miskolc, Dankó Pista út 25.
Hajnal Béla
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Rekop u. 10.
Huszár Anikó
Lakóhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 8. D lh. II/1.
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Mógor Zoltán
Lakóhely: 9028 Gyõr, Pándzsa u. 31.
Pálné dr. Németh Valéria
Lakóhely: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc u. 63.
Wortmann György
Lakóhely: 1125 Budapest, Óra köz 5.
Takácsné dr. Kun Gabriella
Lakóhely: 4121 Szentpéterszeg, Lenin u. 3.
Buga Tamás Imre
Lakóhely: 2071 Páty, Töki u. 64.
Marjasné Endrédi Zsuzsanna
Lakóhely: 1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 14. II/2.
Oldal Edina Katalin
Lakóhely: 1125 Budapest, Diós árok 22/A

***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 10-én – a felszámolók névjegyzékében
98. sorszám alatt nyilvántartott MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 16-09-001795)
adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Kozári Richárd
Lakóhely: 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 55.

***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 25-én – a felszámolók névjegyzékében 94. sorszám alatt
nyilvántartott PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 15-09-070938) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
Fióktelep: 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. A ép. I. em. 11.
Bejegyezve:
Fióktelep: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u. 23.
A felszámoló tevékenységi körei:
8211 ‘08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 ‘08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299 ‘08 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
9101 ‘08 Könyvtári, levéltári tevékenység

***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. február 28-án – a felszámolók névjegyzékében 66. sorszám alatt
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nyilvántartott RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-668454) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:
Fióktelep: 6722 Szeged, Gogol u. 3. II. em. 13.
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Nagykõrösi út 31. I. em. 8.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. március 1-én – a felszámolók névjegyzékében
70. sorszám alatt nyilvántartott SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
01-09-269376) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:
Székhely: 1067 Budapest, Csengery u. 53.

Bejegyezve:
Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. I. em. 108.
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 1.
Fióktelep: 7623 Pécs, Rákóczi út 24–26.
Fióktelep: 2700 Cegléd, Liliom u. 9.
Fióktelep: 7400 Kaposvár, Fõ u. 50.
Fióktelep: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A fszt. 1.
Fióktelep: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 13.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:
dr. Munz Károly
Lakóhely: 6728 Szeged, Völgyérhát u. 1.
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló
2/1995. (II. 22.) PM rendelet és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerû
felsõfokú szakképesítések szakmai követelményeirõl szóló
20/1998. (VII. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének
kiegészítésérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszem a cím szerinti rendeletek
alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítését.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03970-0001
Jelmagyarázat:
Vizsgaelnöki névjegyzékhez:

At – adótanácsadó – OKJ száma: 71 3437 01
Bat – banki tanácsadó – OKJ száma: 54 3441 01
Baü – banki ügyintézõ – OKJ száma: 52 3440 01
Biü – biztosítási ügyintézõ – OKJ száma: 52 3440 02
Bk – biztosításközvetítõ – OKJ száma: 52 3440 03
Bit – biztosítási tanácsadó – OKJ száma: 54 34 41 02
M – mérlegképes könyvelõ – OKJ száma: 54 3436 03
Oasz – okleveles adószakértõ – OKJ száma: 71 3437 04
R – okleveles pénzügyi revizor – OKJ szám: 71 3437 03
PÜSZÜ – pénzügyi – számviteli ügyintézõ – OKJ szám: 52 3432 04
E – pénzügyi és számviteli szakellenõr – OKJ száma: 54 3436 04
Pt – pénzügyi tanácsadó – OKJ száma: 54 3436 05
Vállüi – vállalkozási ügyintézõ – OKJ száma: 52 3432 03
Vk – vámkezelõ – OKJ száma: 51 3433 01
Vü – vámügyintézõ – OKJ száma: 54 3433 04
Vp – valutapénztáros és valuta-ügyintézõ – OKJ száma: 51 3440 01
Bsz – befektetési szakértõ – OKJ száma: 54 3441
Jü – jövedéki ügyintézõ – OKJ száma: 52 3433 04
Nm – nonprofit menedzser – OKJ száma: 54 3434 05
Nü – nonprofit ügyintézõ – OKJ száma: 52 3435 07
Vüi – vállalkozási szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3436
Aszüi – adóigazgatási szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3436 04
Bszüi – banki szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3441 01
Épsz – értékpapír - piaci szakértõ – OKJ száma: 55 3441 02
Gma – gazdálkodási menedzserasszisztens – OKJ száma: 55 3439 01
Kszüi – költségvetési - gazdálkodási szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3436 05
Pszüi – pénzügyi szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3436 01
Pma – projektmenedzser asszisztens – OKJ száma: 55 3435 03
Szszüi – számviteli szakügyintézõ – OKJ száma: 55 3436 02

Homor József

Név

At

Oasz

R

E

Pt

Bat

Bsz

Bit

M

PÜSZÜ

Vüi

Baü

Vp

Biü

Bk

Vk

Vü

Jü

Nm

Nü

Aszüi

Bszüi

Épsz

Gma

Kszüi

Pszüi

Pma

Szszüi

nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György s. k.,

Miskolc Igen Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem

Lakhely

2/1995 (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzéke
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszem a cím szerinti rendelet
alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékét.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03970-0001
Jelmagyarázat:
Vizsgaelnöki névjegyzékhez:

At – adótanácsadó – OKJ száma: 61 344 01 0000 00 00
Áhszüi – államháztartási szakügyintézõ – OKJ száma: 55 344 01
Bbt – banki, befektetési termékértékesítõ – OKJ száma: 52 343 01 0000 00 00
Bt – befektetési tanácsadó – OKJ száma: 54 343 01 0000 00 00
Bit – biztosítási tanácsadó – OKJ száma: 54 343 02 0000 00 00
Bk – biztosításközvetítõ – OKJ száma: 52 343 02
Ksz – közösségi – civil szervezõ – OKJ száma: 55 345 03 0000 00 00
M – mérlegképes könyvelõ – OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00
Nm – nonprofit menedzser – OKJ száma: 54 345 04 0000 00 00
Oasz – okleveles adószakértõ – OKJ száma: 61 344 03
R – okleveles pénzügyi revizor – OKJ száma: 61 344 04 0000 00 00
E – pénzügyi és számviteli szakellenõr – OKJ száma: 54 344 01
Püszü – pénzügyi és számviteli ügyintézõ – OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
P – pénzügyõr – OKJ száma: 52 343 03 0000 00 00
Szbr – szakképesített bankreferens – OKJ száma: 54 343 04
Üszüi – üzleti szakügyintézõ – OKJ száma: 55 343 01
Vüi – vállalkozási ügyintézõ – OKJ száma: 52 344 02 0000 00 00
Vjtüi – vám,-jövedéki és termékdíj ügyintézõ – OKJ száma: 52 343 05
Vp és vü – valutapénztáros és valuta ügyintézõ – OKJ száma:51 343 0400000000

dr.

dr.
Dr.

dr.
dr.

Titulus

Vladár Ferencné
Tasnádi Márta Éva
Homor József
Szebellédi István
Bocsó Klára
Boros Gizella
Nemes Ervin
Balázsiné Farkas Katalin
Majoros György

Név

Budapest
Budapest
Miskolc
Budapest
Salgótarján
Budapest
Veszprém
Budapest
Budapest

Város

Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen

At

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem

Áhszüi

Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Bbt

Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Bt

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Bit

Ksz

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

M

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen

Nm

Igen
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György s. k.,

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Bk

R

E

Igen Igen Igen
Nem Igen Igen
Igen Igen Igen
Nem Igen Igen
Igen Igen Igen
Nem Nem Nem
Nem Igen Igen
Nem Nem Nem
Igen Igen Igen

Oasz

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzéke
PÜSZÜ

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

P

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Szbr

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Üszüi

Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen

Vüi

Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Vp és Vü

Vjüi

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a belsõ ellenõrök, gazdasági vezetõk és költségvetési szerv vezetõk kötelezõ szakmai továbbképzésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § s) pontja alapján az államháztartásért felelõs
miniszter látja el az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és
harmonizációjával, valamint a nemzetközi belsõ ellenõrzési standardokkal összhangban lévõ ellenõrzési módszerekkel, illetve a
kapcsolódó szakképzés fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
Mindezeknek megfelelõen a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzata (SZMSZ) rendelkezik az ÁBPE
Módszertani és Képzési Központ (továbbiakban: ÁBPE MKK) létesítésével és mûködtetésével összefüggõ feladatok szervezeten
belüli ellátásáról, valamint a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet kijelölésérõl.
Belsõ ellenõrök képzési kötelezettsége:
A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 33. § e) pontja
értelmében az államháztartásért felelõs miniszter felelõs a belsõ ellenõrök képzési rendszerének fejlesztéséért.
A belsõ ellenõrök az Áht. 121/D. §-ának és a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és
kötelezõ szakmai továbbképzésérõl szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet rendelkezéseinek megfelelõen kötelesek a szakmai
továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni.
A belsõ ellenõrök a nyilvántartásba vétel iránti kérelmük benyújtását követõ évben kötelezettek az „ÁBPE-továbbképzés I.”
(3 kötelezõ modul), majd ezt követõen kétévente az „ÁBPE-továbbképzés II.” (további 13-ból 1 szabadon választott modul)
elvégzésére.
Az „ÁBPE-továbbképzés II.” elnevezésû képzések beindítására várhatóan - teszt jelleggel -2011 õszén kerül sor.

Gazdasági vezetõk képzési kötelezettsége:
A költségvetési szervek gazdasági vezetõi az Áht. 121/E. §-ának (2) bekezdése értelmében kétévente kötelesek továbbképzésen
részt venni, mely kötelezettség 2010. január 1-jétõl fennáll. Az a gazdasági vezetõ, aki 2010. évi kötelezettségét nem teljesítette,
vagy 2011-tõl látja el ezt a feladatot, annak 2011-ben kell teljesíteni az elsõ továbbképzési kötelezettségét. Amennyiben a
gazdasági vezetõi kinevezésre/megbízásra tárgyév július 1. után kerül sor, a továbbképzési kötelezettség a tárgyévet követõ évvel
kezdõdõen áll fenn.

Költségvetési szervek vezetõinek képzési kötelezettsége:
Az Áht. 121/E. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetõi kétévente kötelesek továbbképzésen részt venni a
belsõ kontrollok témakörében. A rendelkezés 2011. január 1-jén lépett hatályba. A költségvetési szerv vezetõje 2011. évben köteles
teljesíteni továbbképzési kötelezettségét. Amennyiben a költségvetési szerv vezetõi kinevezésre/megbízásra tárgyév július 1. után
kerül sor, a továbbképzési kötelezettség a tárgyévet követõ évvel kezdõdõen áll fenn.
A képzési kötelezettség teljesítésére a költségvetési szerv vezetõje maga helyett egy vezetõ állású személyt jelölhet ki, aki
azonban nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetõje vagy a belsõ ellenõrzési vezetõje, mivel õk a fentiek alapján már
továbbképzésre kötelezettek.
Kötelezõ szakmai továbbképzések lebonyolítása:
A belsõ ellenõrök, költségvetési szervek gazdasági vezetõi, valamint a költségvetési szervek vezetõi kötelezõ szakmai
továbbképzésében közremûködõ – Nemzetgazdasági Miniszter által kijelölt – szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézete (továbbiakban: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete).
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A képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekrõl, továbbá a 2011. évre meghirdetett továbbképzésekrõl a NAV
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK honlapján (https://abpe.nav.gov.hu) keresztül ad ki részletes tájékoztatót.
A képzésre jelentkezés kizárólag az ÁBPE MKK honlapján keresztül történik. A jelentkezõ a jelentkezés során dönt arról, hogy az
e-learning képzési formát választja, vagy az éves képzési tervben rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig kontaktképzési forma
keretében kíván részt venni a képzésen.
A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam ingyenesen vehetõ igénybe, egyéb esetben díjköteles.
A 2011. évre meghirdetett ÁBPE továbbképzés I., valamint ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetõi
és gazdasági vezetõi részére elnevezésû képzések részvételi díja:

Képzés megnevezése

Célcsoport

Képzés típusa

ÁBPE továbbképzés I.

Belsõ ellenõrök

Kontaktórás képzés

ÁBPE továbbképzés I.

Belsõ ellenõrök

Képzés részvételi díja
Képzés részvételi díja
központi költségvetés- központi költségvetésbõl történõ támogatásra bõl történõ támogatásra
nem jogosultaknak *
jogosultaknak *

21 950 Ft/fõ

29 950 Ft/fõ

E-learning képzés

INGYENES

8 000 Ft/fõ

ÁBPE-továbbképzés I.
költségvetési szervek
a költségvetési szervek vezetõi vezetõi és gazdasági
és gazdasági vezetõi részére
vezetõi

Kontaktórás képzés

8 780 Ft/fõ

12 780 Ft/fõ

ÁBPE-továbbképzés I.
költségvetési szervek
a költségvetési szervek vezetõi vezetõi és gazdasági
és gazdasági vezetõi részére
vezetõi

E-learning képzés

INGYENES

4 000 Ft/fõ

* Sikertelen vizsga esetén a belsõ ellenõri képzéshez kapcsolódó pótvizsga díja: 4 000 Ft

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés, valamint a Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés
2010/2011-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetésérõl
A számviteli szabályozásért felelõs miniszter (nemzetgazdasági miniszter) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés, valamint a Vállalkozási
ügyintézõ szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeit a szakközépiskolák szakképzési évfolyamának nappali
rendszerû iskolai oktatásában részt vevõ tanulói részére a következõk szerint hirdeti meg:
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00)
Elõdöntõ

1. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 24. 8:00 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

Döntõ

1. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 180 perc
Idõpontja: 2011. április 27. 14:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.
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2. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: interaktív*
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 25. 8:00 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

2. Versenyrész
1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 180 perc
Idõpontja: 2011. április 28. 9:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

3. Versenyrész
1971-06 Számítógépes programcsomag használata
Tevékenység: interaktív*
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 25. 10:30 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

3. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc
(felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Idõpontja: 2011. április 28. 14:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.
4. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc
(felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Idõpontja: 2011. április 29. 9:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

* Az interaktív versenyfeladatokat a versenyrész befejezését követõen azonnal ki kell nyomtatni és archiválni kell! A verseny szervezésének technikai részleteire nézve a
Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) jogelõdje, a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM) által kiadott és a honlapján megtalálható
„Pénzügyi-számviteli ügyintézõ 1969-06 Elektronikus adóbevallás”, valamint a „Pénzügyi-számviteli ügyintézõ 1971-06 Számítógépes programcsomag” útmutatók az
irányadóak.

Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés (OKJ azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00)
Elõdöntõ

Döntõ

1. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 24. 8:00 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

1. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: írásbeli Idõtartama: 180 perc
Idõpontja: 2011. április 27. 14:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

2. Versenyrész
1980-06 Ügyviteli feladatok
Tevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 24. 10:00 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

2. Versenyrész
1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások
vezetése
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. április 28. 9:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

2322

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Elõdöntõ

3. szám
Döntõ

3. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: interaktív**
Idõtartama: 90 perc
Idõpontja: 2011. március 25. 8:00 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

3. Versenyrész
1973-06 Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
Idõpontja: 2011. április 28. 11: 00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

4. Versenyrész
1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások
vezetése
Tevékenység: interaktív**
Idõtartama: 60 perc
Idõpontja: 2011. március 25. 10:30 óra
Helye: A versenyzõ iskolája

4. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc
(felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Idõpontja: 2011. április 28. 14:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.

5. Versenyrész
5. Versenyrész
1974-06 Üzletiterv készítése
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: az NGM által kiadott Útmutató alapján önállóan 1974-06 Üzleti terv védése (megadott feltételek alapján
elkészített projektmunka (záródolgozat)
elkészített önálló projektmunka /záródolgozat/ védése)
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc (felkészülési
idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Idõpontja: 2011. április 29. 9:00 óra
Helye: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.
* Az interaktív versenyfeladatokat a versenyrész befejezését követõen azonnal ki kell nyomtatni és archiválni kell! A verseny szervezésének technikai részleteire nézve az
NGM jogelõdje, a PM által kiadott és a honlapján megtalálható „Vállalkozási ügyintézõ 1969-06 Elektronikus adóbevallás”, a „Vállalkozási ügyintézõ 1972-06
Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartás” valamint a „Vállalkozási ügyintézõ 1980-06 Ügyviteli feladatok” útmutatók az irányadóak.

A számviteli szabályozásért felelõs miniszter (nemzetgazdasági miniszter) felügyelete alá tartozó 15. Közgazdaság
szakmacsoport Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) szereplõ szakképesítés országos szakmai tanulmányi
versenyeinek Versenyszabályzatát a jelen felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
A verseny nevezési díja: 3000 Ft/fõ, amelyet a versenyzõt küldõ iskola a versenyekre nevezett tanulók létszámának
megfelelõen a versenyköltségek részbeni fedezésére fizet meg a verseny döntõjét rendezõ iskola alábbi címére és számlaszámára:
Iskola neve, címe: Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.
Számlaszáma: OTP 11743002-15399856
A nevezések beérkezésének határideje: 2011. március 11. (péntek).
Nevezni kizárólag a jelen felhívás 2. számú mellékleteként, illetve 3. számú mellékleteként megjelent Nevezési lapon lehet.
A nevezéseket a Nemzetgazdasági Minisztérum Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztályára (1051 Budapest, József nádor tér
2-4. vagy a 1369 Budapest, Postafiók 481. címre) postai úton kell megküldeni.
A verseny megszervezésével és a lebonyolítással kapcsolatos feladatok koordinálását a Nemzetgazdasági Minisztérium jelzett
szakmai szervezeti egysége látja el.
A versennyel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Deákné Kelemen Ildikó fõtanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium
Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztály (Tel: 79-51713, e-mail: ildiko.kelemen@ngm.gov.hu )

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2323

1. számú melléklet
VERSENYSZABÁLYZAT
I. A verseny jellege, a versenyen résztvevõk köre
1. A Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés (OKJ 52 344 01 0000 00 00), valamint a Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés
(OKJ 52 344 02 0000 00 00) tanulmányi versenye az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott
kompetenciák versenyhelyzetben való mérését célozzák.
Az elõdöntõ és a döntõ versenytételei a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeirõl szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben (továbbiakban: R.) foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján
kerülnek összeállításra.
2. A szakmai tanulmányi versenyek a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelménye alapján, valamint a szakmai vizsgáztatás
általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alkalmazásával kerülnek lebonyolításra.
3. A versenyfeladatokhoz rendelt versenytevékenység (továbbiakban: tevékenység) azonos tartalmú a szakképesítésre elõírt
vizsgatevékenységgel.
4. A szakmai tanulmányi versenyre a szakközépiskolák szakképzési évfolyamának nappali rendszerû iskolai oktatásában részt
vevõ azon tanulói jelentkezhetnek, akik a jelen versenyfelhívásban megjelölt ügyintézõ szakképzésben vesznek részt és a
Versenyszabályzattal érintett egyik szakképesítéssel sem rendelkeznek.

II. A versenyek lebonyolítása
1. Iskolai válogató során teljesítendõ modulzáró versenyfeladatok
Az iskolai válogató versenyek az R.-ben, a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, az adott szakképesítéshez rendelt
modulzáró vizsgáknak minõsülnek. A modulzáró versenyfeladatokat az NGM jogelõdje, a PM által kiadott általános vizsgaszervezési
és lebonyolítási szabályzatban foglaltaknak megfelelõen a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató
intézmény állítja össze az alábbiak szerint:
Az 52 344 01 0000 00 00 azonosítószámú Pénzügyi-számviteli ügyintézõ megnevezésû szakképesítéshez rendelt modulzáró
versenyfeladatok Versenybizottság által meghatározott tevékenységei és idõtartamai:
Követelménymodul azonosító száma

Követelménymodul megnevezése

Tevékenység

Idõtartam

1969-06
1970-06

Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és beszámolókészítés

Írásbeli
Írásbeli

60
60

Az 52 344 02 0000 00 00 azonosítószámú Vállalkozási ügyintézõ megnevezésû szakképesítéshez rendelt modulzáró
versenyfeladatok Versenybizottság által meghatározott tevékenységei és idõtartamai:
Követelménymodul azonosító száma

1969-06
1972-06
1973-06

Követelménymodul megnevezése

Pénzügyi feladatok
Könyvvezetés és pénzforgalmi
nyilvántartások vezetése
Munkavállalókkal kapcsolatos
feladatok

Tevékenység

Idõtartam

Írásbeli

60

Írásbeli

60

Írásbeli

30

A versenyzõk modulzáró versenydolgozatait másolatban el kell juttatni a minisztériumba.
2. Elõdöntõ
Az elõdöntõbe azokat a versenyzõket nevezhetik be az iskolák, akik a modulzáró versenyfeladatokhoz rendelt tevékenységeket
külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítik. Az errõl szóló igazolást a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 7. számú melléklete szerint
kell elkészítenie és kiállítania az iskolai válogatót szervezõ intézménynek, majd szakképesítésenként összesítõt kell készítenie. Az
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elõdöntõ szakképesítésenként az alábbi követelménymodulokhoz rendelt írásbeli, interaktív, valamint gyakorlati tevékenységek
teljesítésébõl áll:
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés
1. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
2. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: interaktív
Idõtartama: 90 perc
3. Versenyrész
1971-06 Számítógépes programcsomag használata
Tevékenység: interaktív
Idõtartama: 90 perc
Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés
1. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
2. Versenyrész
1980-06 Ügyviteli feladatok
Tevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 90 perc
3. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: interaktív
Idõtartama: 90 perc
4. Versenyrész
1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Tevékenység: interaktív
Idõtartama: 60 perc
5. Versenyrész
1974-06 Üzletiterv készítése
Tevékenység: az NGM jogelõdje a PM által kiadott önállóan elkészített projektmunka (záródolgozat)
Az 1980-06 Ügyviteli feladatok követelménymodul gyakorlati tevékenységéhez rendelt versenyfeladatait az NGM jogelõdje, a
PM által kiadott és a honlapján megtalálható Útmutató alapján a versenyzõ iskolája állítja össze.
A 1980-06 Ügyviteli feladatok követelménymodul versenyfeladatát, valamint annak értékelési útmutatóját a Versenybizottság
általi jóváhagyásra 2011. március 11-ig kell megküldeni a Nemzetgazdasági Minisztériumba a verseny megszervezésével és a
lebonyolítással kapcsolatos feladatok koordinálásával megbízott szakmai szervezeti egység részére a Nevezési lappal együtt.
A tételek sokszorosításáról a nevezésben feltüntetett létszámnak megfelelõ darab számban az NGM gondoskodik!
Az elõdöntõ versenyeket a versenyzõ iskolájában, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alkalmazásával kell lebonyolítani.
Az elõdöntõ írásbeli, interaktív, valamint gyakorlati tevékenységek versenyfeladatait a Nevezési lapon feltüntetett igényeknek
megfelelõ példányszámban az NGM biztosítja az iskolák számára.
Az elõdöntõ versenytételeit, valamint a Versenybizottság által jóváhagyott 1980-06 Ügyviteli feladatok gyakorlati
tevékenységének versenytételét az elõdöntõt megelõzõ munkanapon vehetik át az iskolák képviselõi a vizsgatételek általános
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átvételi rendjének megfelelõen a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztályán (Budapest V. József
nádor tér 2–4.).
A versenydolgozatok átvételekor az iskolák képviselõinek a csatolniuk kell következõket: a nevezési díj megfizetését igazoló
átutalás másolati példányát, a modulzáró versenyfeladatok teljesítésérõl kiállított igazolások összesítésérõl szóló dokumentumot,
valamint a versenyzõk modulzáró versenydolgozatait másolati példányban.
A versenyfeladatokat az Értékelési útmutató alapján a nevezést benyújtó iskola szaktanárai javítják ki. Minden nevezett tanuló
dolgozatát a javítás után, a jegyzõkönyvvel együtt az iskola igazgatójának fel kell terjesztenie jóváhagyásra a Nemzetgazdasági
Minisztérium Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztályára. A borítékra kérjük írják rá: „OSZTV 2011.”
2011. április 6-ig kell beérkeznie az NGM - be a
– Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés írásbeli, interaktív tevékenységek versenydolgozatainak,
– Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés írásbeli, interaktív, gyakorlati tevékenységek versenydolgozatainak, valamint
az NGM jogelõdje, a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített és az iskola szaktanárai által értékelt Üzleti tervnek.
3. Döntõ
A Versenybizottság a beérkezett dolgozatokat felülellenõrzi, rangsorolja és dönt a döntõbe kerülõ versenyzõk személyérõl.
A Versenybizottság a versenyzõket az elõdöntõn elért eredményükrõl, valamint a döntõre történõ behívásukról 2011. április
18-ig értesíti.
Az értesítés
a) a versenyzõ iskoláján keresztül, illetve
b) az NGM honlapján keresztül a versenyzõ neve, iskolája, az elért eredmény feltüntetésével történhet.
A versenyzõ az NGM honlapján keresztül történõ értesítéshez a „NYILATKOZAT” kitöltésével és aláírásával járul hozzá, amelyet a
jelen felhívás 4. számú melléklete tartalmaz.
Ha a versenyzõ az értesítés ezen módját is választja, akkor a „NYILATKOZAT”-ot a Nevezési lappal együtt kell megküldeni.
Az OSZTV döntõjének megrendezésére csak abban az esetben kerül sor, ha a Versenybizottság az elõdöntõ dolgozatai
alapján országosan a két szakképesítésre együttesen, legalább 10 fõ továbbjutását javasolja a döntõbe.
A döntõ verseny részei, valamint az azokhoz rendelt tevékenységek idõtartama szakképesítésenként:
a) Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés
1. Versenyrész 1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 180 perc
2. Versenyrész
1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 180 perc
3. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
1969-06 Pénzügyi feladatok
1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Az 1969-06 Pénzügyi feladatok, valamint az 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés versenyrészek szóbeli tevékenységei
csak akkor kezdhetõk meg, ha a versenyzõ az írásbeli tevékenységeket külön-külön, a versenybizottság által meghatározott %-os
szinten teljesítette.
b) Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés
1. Versenyrész
1969-06 Pénzügyi feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 180 perc
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2. Versenyrész
1972-06 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
3. Versenyrész
1973-06 Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok
Tevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
4. Versenyrész
1968-06 Gazdálkodási feladatok
1969-06 Pénzügyi feladatok
1974-06 Üzleti terv védése (megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka /záródolgozat/ védése)
Tevékenység: szóbeli
Idõtartama: követelmény modulonként 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 15 perc)
Az 1969-06 Pénzügyi feladatok versenyrész szóbeli tevékenysége csak akkor kezdhetõ meg, ha az írásbeli tevékenység során a
versenyzõ a versenybizottság által meghatározott %-os teljesítményt nyújtott.
A Versenybizottság mindkét szakképesítésnél a versenyzõk által a képzés során megszerzett szakmai kompetenciákat méri és
értékeli az NGM által kiadott, a szakmai vizsgákra érvényes szóbeli tételsor alapján.

III. A versenyen elért eredmények alapján adható felmentések
1. A Versenybizottság a döntõben elért eredmények alapján megállapítja a versenyzõk helyezési sorrendjét és dönt a
vizsgarészek alóli mentességekrõl. A Versenybizottság a helyezéseket az adott szakképesítés vonatkozásában az R.-ben foglaltak
szerint a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján állapítja meg.
2. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése
alapján mentesül az adott vizsgarész tekintetében a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki a vizsgarész követelményét e
versenyfelhívásban meghirdetett országos szakmai tanulmányi versenyen teljesítette és versenyrészenként legalább 75%-os
teljesítményt ért el.
3. A Versenybizottság a versenyzõ iskoláját a névre szóló Igazolás megküldésével értesíti a versenyzõ eredménye alapján
megállapított szakmai vizsgarész(ek) alóli mentességrõl.
4. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § (7) bekezdése
értelmében a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni.
Az a jelölt, aki a szakképesítés vizsgakövetelményében meghatározott vizsgarészek mindegyikét a Versenyszabályzatban
meghatározott szinten teljesítette, szakképesítést igazoló bizonyítványt kap, melyet vizsgarészenként 100%-os teljesítménnyel és
jeles (5) osztályzattal kell értékelni. A szakképesítést igazoló bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája a kijelölt szakmai
vizsgabizottság által adja ki.
5. A felsõoktatási intézmények szabályzatában meghatározottak szerint a felvételi eljárás során a jelentkezõ a kiadott Igazolás
alapján többletpontra jogosult a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 20. §
(1) bekezdése f) pontja alapján.

IV. Eredményhirdetés
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ünnepélyes eredményhirdetésének a pontos helyérõl, idejérõl az érintettek külön
értesítést kapnak.
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2. számú melléklet
NEVEZÉSI LAP
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképesítés (OKJ 52 344 01 0000 00 00)
Az iskola neve: ....................................................................................................................................................................................................................................
címe: ......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma/faxszáma:..................................................................................................................................................................................................................
Igazgató neve:...................................................................... Tel.: ............................................ e-mail :........................................................................................
Ügyintézõ/Kontakt személy............................................. Tel.: ........................................... .e-mail: ........................................................................................

Sorszám

A versenyzõ neve

Összesen:

................................. fõ

Kijelentem, hogy az OSZTV-re nevezettek iskolánk szakképzési évfolyamának nappali rendszerû iskolai oktatásában részt vevõ
tanulói, akik a jelen felhívásban megjelölt ügyintézõ szakképzésben vesznek részt és egyik szakképesítéssel (pénzügyi-számviteli
ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ) sem rendelkeznek.
Tudomásul veszem, hogy az OSZTV döntõjének megrendezésére csak abban az esetben kerül sor, ha a Versenybizottság az
elõdöntõ versenydolgozatainak értékelése alapján a két szakképesítésre együtt, országosan legalább 10 fõ továbbjutását javasolja
a döntõbe. Ennek hiányában a Nemzetgazdasági Minisztérium eláll a döntõ megrendezésétõl.
A Nevezési lap aláírásával a Versenyszabályzatban foglaltakat elfogadjuk, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezõnek
ismerjük el.
Kelt: ..........................., 2011. ...............
..........................................................................
Igazgató
P. H.
A nevezési lapok Nemzetgazdasági Minisztérium történõ beérkezésének határideje: 2011. március 11.
A nevezéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztályára Deákné Kelemen Ildikó nevére (1051
Budapest, József nádor tér 2–4, vagy a 1369 Budapest, Postafiók 481.) kérjük megküldeni.
A Nevezési lapot kérjük géppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetûvel kitölteni.
A határidõn túl érkezett, illetve hiányos nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
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3. számú melléklet
NEVEZÉSI LAP
Vállalkozási ügyintézõ szakképesítés (OKJ 52 344 02 0000 00 00)
Az iskola neve: ....................................................................................................................................................................................................................................
címe: ......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
telefonszáma/faxszáma:..................................................................................................................................................................................................................
Igazgató neve:...................................................................... Tel.: ............................................ e-mail :........................................................................................
Ügyintézõ/Kontakt személy............................................. Tel.: ........................................... e-mail: ........................................................................................

Sorszám

A versenyzõ neve

Összesen:

................................. fõ

Kijelentem, hogy az OSZTV-re nevezettek iskolánk szakképzési évfolyamának nappali rendszerû iskolai oktatásában részt vevõ
tanulói, akik a jelen felhívásban megjelölt ügyintézõ szakképzésben vesznek részt és egyik (pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
vállalkozási ügyintézõ) szakképesítéssel sem rendelkeznek.
Tudomásul veszem, hogy az OSZTV döntõjének megrendezésére csak abban az esetben kerül sor, ha a Versenybizottság az
elõdöntõ versenydolgozatainak értékelése alapján a két szakképesítésre együtt, országosan legalább 10 fõ továbbjutását javasolja
a döntõbe. Ennek hiányában a Nemzetgazdasági Minisztérium eláll a döntõ megrendezésétõl.
A Nevezési lap aláírásával a Versenyszabályzatban foglaltakat elfogadjuk, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezõnek
ismerjük el.
Kelt: ..........................., 2011. ...............
..........................................................................
Igazgató
P. H.
A nevezési lapok Nemzetgazdasági Minisztériumba történõ beérkezésének határideje: 2011. március 11.
A nevezéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Szakképzési Fõosztály Pénzügyi Ágazati Szakképzési Osztályára
Deákné Kelemen Ildikó nevére (1051 Budapest, József nádor tér 2–4, vagy a 1369 Budapest, Postafiók 481.) kérjük megküldeni.
A Nevezési lapot kérjük géppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetûvel kitölteni.
A határidõn túl érkezett, illetve hiányos nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott ................................................................................................................................... (versenyzõ neve) hozzájárulok ahhoz, hogy az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményemmel összefüggõ adatok a nevem és iskolám feltüntetésével az NGM
honlapján közzétételre kerüljenek.
Kelt: ..........................., 2011. ...............
..........................................................................
Versenyzõ aláírása

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. közleménye
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. szervezeti felépítésérõl
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosított
melléklete az MNV Zrt. szervezeti felépítését az alábbiak szerint határozza meg.

Melléklet a 26/2011. (I. 24.) IG sz. határozathoz
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HIRDETMÉNYEK

BP8NA0008276–0008300

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített
bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a
következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

BP8NA0011151–0011175

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztõsége

sorszámú díjnyugta-tömbök használata 2011. február 9-tõl
érvénytelen;
és

1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.

GN7N-A08426–008450

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülõ úton jut el
a szerkesztõségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegzõ (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelõlevél
dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a
valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkezõ megrendeléseket
idõhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelõinket, hogy a hirdetésnek nem
minõsülõ közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 18 150 Ft; a bélyegzõk, okiratok stb. érvénytelenítése
egységesen21450Ft,melyetakiadóamegjelenéstkövetõenkiszámláz.
(A Szerkesztõség)
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BP8NA0011051–0011075
BP8NA0015151–0015175
BP8NA0024501–0024525
BP8NA0024526–0024550
sorszámú díjnyugta-tömbök használata 2011. február 17-tõl
érvénytelen.
*
A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:
4584061–4584090
sorszámú nyugtatömb használata 2011. február 3-tól
érvénytelen;
és
4834771–4834800

Érvénytelenített bélyegzõ

sorszámú nyugtatömb használata 2011. március 1-jétõl
érvénytelen.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
Gépjármû Üzemeltetési Csoport
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4.
Adószám: 10363315-2-15
Számlaszám: 11744003-20580023

*

feliratú bélyegzõ elveszett, használata 2011. február 8-tól
érvénytelen.

A Mosolyokért-Med Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 54.)
bejelentése:
AG7S–U 754851–754900
sorszámú 3 példányos számlatömböt eltulajdonították
(utolsó felhasznált számla: 754868), használata 2010. november
29-tõl érvénytelen.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. bejelentései:

*
Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentése:

GN7N-A012401–012425
BP8NA0021951–0021975
BP8NA0021976–0022000
BP8NA0006326–0006350
BP8NA0014176–0014200
BP8NA0014201–0014225
BP8NA0016101–0016125
BP8NA0016126–0016150

24904948

2090298

1946762

1946764

2104305

2104394

sorszámú Travel Help nyomtatványok használata 2010.
január 31-tõl érvénytelen.
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A Kormány 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Fejlesztési Program) biztosítja a felsõés közoktatási intézmények, kutató-fejlesztõ helyek, közgyûjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális
szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt
fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését.

2. §

(1) Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel a Fejlesztési Program stratégiai
fejlesztéséért és mûködtetéséért.
(2) A Fejlesztési Programot a miniszter a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Intézet)
útján mûködteti.
(3) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az Intézet feletti irányítási és alapítói jogokat
a miniszter gyakorolja.
(4) Az Intézet igazgatóját pályázat alapján öt évre – a Programtanács véleményének ismeretében – a miniszter bízza meg,
illetve megbízatását a miniszter vonja vissza.
(5) Az Intézet igazgatójának megbízatása megszûnik az igazgató halálával, lemondásával, megbízatásának lejártával,
valamint visszahívásával.

Programtanács
3. §

(1) A miniszter Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntéseit a Programtanács készíti elõ.
(2) A Programtanács tagjai:
a) a miniszter által kijelölt személy,
b) az informatikáért felelõs miniszter által kijelölt személy,
c) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által kijelölt személy,
d) a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter által kijelölt
személy,
e) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter által kijelölt személy,
f) a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által kijelölt személy,
g) a tudománypolitika koordinációjáért felelõs miniszter által kijelölt személy,
h) az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt személy,
i) a kultúráért felelõs miniszter által kijelölt személy,
j) a kormányzati tudománypolitikáért felelõs miniszter által kijelölt személy,
k) az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt személy,
l) a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt személy,
m) a rendészetért felelõs miniszter által kijelölt személy,
n) az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által kijelölt személy,
o) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt személy,
p) a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke által kijelölt személy,
q) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága által kijelölt személy, valamint
r) a csatlakozó intézmények érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet, a Magyar Felsõ-, Középfokú Oktatási,
Kutatási és Közgyûjteményi Számítógéphálózati Egyesület (HUNGARNET Egyesület) elnöke.
(3) A Programtanács elnökét – a delegált tagok közül – a Programtanács javaslata alapján egyéves idõtartamra a miniszter
bízza meg.
(4) A Programtanács a miniszter számára
a) javaslatot tesz a Fejlesztési Program stratégiai fejlesztési tervére, éves szakmai tervére és költségvetésére,
b) javaslatot tesz az Intézet éves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására,
c) a beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az Intézet igazgatójának kinevezésére,
d) javaslatot tesz a Fejlesztési Program és hazai, nemzetközi szakmai szervezetek közötti együttmûködésre,
e) javaslatot tesz az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzájárulás összegére,
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f) javaslatot tesz a Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatára, valamint
g) javaslatot tesz a Mûszaki Tanács tagjaira és elnökére.
(5) A Programtanács ügyrend alapján mûködik, az ügyrendet – a Programtanács elõkészítése alapján – a miniszter hagyja
jóvá.
(6) A Programtanács tagjának megbízatása megszûnik a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.

Mûszaki Tanács
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

5. §

(1) A Fejlesztési Program információs hálózatához bármely felsõ- és közoktatási intézmény, kutató-fejlesztõ hely,
közgyûjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet csatlakozhat.
(2) Az Intézet szerzõdést köt a csatlakozó szervezettel, amely tartalmazza
a) az igénybe vett információs szolgáltatások típusát és minõségét,
b) a szolgáltatások igénybevételének technikai, pénzügyi és egyéb feltételeit, valamint
c) a csatlakozó szervezet által a hálózati csatlakozásért és az igénybe vett szolgáltatásokért fizetendõ hozzájárulást.

6. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott feladatok megvalósításához szükséges forrást évente, a Magyar Köztársaság mindenkori
éves költségvetésérõl szóló törvényben, a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében elkülönített intézményi
elõirányzatként kell tervezni.
(2) Az Intézet bevétele és költségvetési támogatása:
a) az országos adatátviteli hálózatnak és szolgáltatásainak mûködtetésére, fejlesztésére, nemzetközi hálózati
kapcsolatok fenntartására,
b) hazai és nemzetközi együttmûködésekbõl fakadó kiadások, tagsági díjak fedezésére,
c) informatikai kutatások támogatására,
d) a Fejlesztési Program mûködési feltételeinek biztosítására,
e) az Intézet mûködési költségeinek fedezésére,
f) a tevékenységével összefüggõ szakmai rendezvények szervezésére, kiadványok megjelentetésére, valamint
g) hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel támogatására
használható fel.
(3) A Fejlesztési Program javára tett önkéntes befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek.
(4) A támogatásra vonatkozó részletszabályokat az Intézet és a miniszter között – minden év február 15. napjáig
megkötött – megállapodás rögzíti.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. § (4) bekezdésében foglaltakat a jelen rendelet hatálybalépésekor érvényes vezetõi kinevezés határozott
idõtartamának lejártát, vagy más okból történõ megszûnését követõen adott kinevezésekre kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül meg kell bízni a Programtanács új tagjait. A Programtanács új
tagjainak megbízatásával egyidejûleg a korábbi tagok megbízatása megszûnik. Az új Programtanács megalakulását
követõ 15 napon belül a miniszter megbízza a Programtanács elnökét és a Mûszaki Tanács elnökét és tagjait.
(4) Az Intézetnek jelen rendeletben meghatározott közszolgáltatási feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatás
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások
mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005.11.29., 67–73. o.)
hatálya alá tartozik.
(5) Hatályát veszti a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet.

A Programtanács mûszaki tanácsadó testülete a Mûszaki Tanács.
A Mûszaki Tanács tagjait és elnökét a Programtanács javaslata alapján a miniszter bízza meg.
A Mûszaki Tanács ügyrend alapján mûködik, amelyet maga határoz meg.
A Mûszaki Tanács tagjának megbízatása megszûnik a tag halálával, lemondásával, valamint visszahívásával.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelete
a kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl
A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékek kivitelére és az Európai Unión
belüli transzferjére;
b) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékekkel végzett brókerügyletre;
c) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékeknek az Európai Unió
vámterületén keresztül történõ tranzitjára;
d) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettõs felhasználású termékeknek az Európai Unión kívüli
országokból a Magyar Köztársaság területére történõ behozatalára, továbbá bármely egyéb kettõs felhasználású
termék behozatalára, amennyiben az exportáló ország illetékes hatósága a kivitel jóváhagyásának feltételeként
a magyar állam hivatalos garanciavállalását (Nemzetközi importigazolás) igényli, és
e) az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és
használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény
(a továbbiakban: Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény) 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak
a Magyar Köztársaság területére vagy annak területérõl történõ transzferjére.
(2) E rendelet együttesen alkalmazandó a 428/2009/EK tanácsi rendelettel.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §
1.

2.
3.
4.
5.

E rendelet alkalmazásában
Behozatal:
a) olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területrõl nem közösségi árut
hoznak be a Magyar Köztársaság területére, ideértve a vámszabad területre, a tranzitterületre történõ behozatalt
is;
b) az Európai Unió vámterületén kívüli területrõl a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/1992/EGK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 114. cikkében foglalt aktív feldolgozásra beérkezõ áru,
a 137. cikkében meghatározott ideiglenes behozatalra kerülõ áru, a 145. cikkében foglaltak szerint passzív
feldolgozásra kivitt áru visszahozatala, valamint a 185. cikkében meghatározott tértiáru behozatala, vagy
c) szoftver vagy technológia átvétele elektronikus eszközök, telefax vagy telefon útján az Európai Unió vámterületén
kívülrõl a Magyar Köztársaság területére.
Behozatali nyilatkozat: az okirat, amelyben egy személy meghatározott formában és módon kinyilvánítja szándékát,
hogy kettõs felhasználású terméket kíván behozatali eljárás alá vonni.
Címzett: az a személy, aki a kereskedelmi ügylet jellegétõl függetlenül a kettõs felhasználású terméket behozza, és
rendelkezési joga van a termék felett.
Ellenõrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású termékhez
rendelt kódszám.
Importõr: az a személy,
a) akinek nevében a behozatali nyilatkozatot teszik;
b) aki a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unión kívüli harmadik országbeli fél szerzõdõ partnere, és jogosult
a termék Európai Unió vámterületén kívülrõl a Magyar Köztársaság területére történõ beszállításának
végrehajtására, továbbá amennyiben nem kötöttek behozatali szerzõdést vagy a szerzõdõ fél nem saját nevében
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
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tevékenykedik, akkor a terméknek a Magyar Köztársaság területére történõ beszállítására szóló jogosultság
a meghatározó, vagy
c) aki úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát hoz be a Magyar
Köztársaság területére.
Külkereskedelmi forgalom: a vállalkozás külkereskedelmi ügyletének eredménye.
Mûszaki támogatás: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden
egyéb mûszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó mûszaki tevékenység, amely lehet betanítás, képzés, munkatapasztalatok
vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása és magukban foglalják a támogatás szóbeli formáit.
Nemzeti Általános Exportengedély: a 428/2009/EK rendelet 2. cikk 11. bekezdése szerint, meghatározott termékre és
meghatározott célországra (célországokra) kiadott exportengedély, mely alapján az exportõr az abban foglaltak
szerint, külön engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytathat külkereskedelmi tevékenységet.
Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenõrzési Rendszer, a Nukleáris
Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény,
az 1970. évi 12. törvényerejû rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyûlésének XXII. ülésszakán,
1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdés, az 1975. évi
11. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, elõállításának és
tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítésérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán,
1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).
Nukleáris kettõs felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” és az „1–9 kategóriáiban”
felsorolt a ..200-..299 végzõdésû sorszámok alatt szereplõ termék.
Szolgáltatás: minden olyan mûszaki támogató tevékenység, amely a kettõs felhasználású termék javításával,
fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minõségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával vagy bármely
más mûszaki szolgáltatással kapcsolatos.
Transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású, valamint a Vegyi fegyver
Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó terméknek az Európai Unió vámterületén belüli átadása.
Vállalkozás: az olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsõdlegesen üzletszerû gazdasági
tevékenység folytatása céljából jött létre, továbbá az egyéni vállalkozó; az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési
szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettõs felhasználású
terméket ténylegesen használja.
Végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amelyet a végfelhasználó, címzett tesz, és amelyben vállalja, hogy a kettõs
felhasználású terméket kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.

3. Nyilvántartásra vonatkozó szabályok
3. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatósága (a továbbiakban: Hivatal) az európai uniós csatlakozással összefüggõ
egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/A.–140/B. §-a szerinti nyilvántartásba vett.
(2) A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezõnek be kell nyújtania
a) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott
vámazonosító számát (a továbbiakban: EORI szám);
b) a személyét hitelesen azonosító iratot: cégkivonatot, alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy
ezen iratok valamelyikének hiteles másolatát;
c) a részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot: közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban való
közremûködés során ellenjegyzett aláírás-minta, személyazonosító igazolvány másolatát, és
d) az adóazonosító számát.
(3) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tevékenységekhez a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a nyilvántartásba
vételi kérelemhez a kérelmezõnek be kell nyújtania
a) nem természetes személy esetében a vállalkozás irányításában részt vevõ exportellenõrzésért felelõs vezetõ
kijelölésérõl szóló és a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló
iratot, és
b) a nem természetes személy vezetõje által jóváhagyott Belsõ Ellenõrzési Programot.
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett Belsõ Ellenõrzési Program a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk
(1)–(2) bekezdésében foglaltak szabályozásán túl:
a)

4. §

szabályozza az e rendelet hatálya alá esõ tevékenységben részt vevõ személyek feladatkörét és felelõsségét;

b)

szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint e rendelet elõírásainak vállalkozáson belüli betartatását;

c)

intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

(1) A nyilvántartásba vett kérelmezõ a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles
bejelenteni a Hivatalnak.
(2) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt, aki öt naptári éven keresztül nem végez az e rendelet hatálya alá tartozó
tevékenységet.

4. Közös eljárási szabályok
5. §

(1) A kérelmeket a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltésével a Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért, a kettõs
felhasználású termék ellenõrzési jegyzékszámának megadásáért a kérelmezõ felel.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatos, a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti
okmányokat az ügyfélnek az adott ügylet lebonyolítási év utolsó napjától számított öt évig kell megõriznie és hatósági
ellenõrzés során kérésre bemutatnia.
(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekkel összefüggõ vámeljárásban, a kérelmezõnek az egységes
vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetnie az engedélyen vagy a Nemzetközi importigazoláson szereplõ
árumegnevezést, ellenõrzési jegyzékszámot, Közösségi Általános Exportengedély használata esetén annak azonosító
számát. Vegyi anyagok esetében a vegyületet egyedileg azonosító számot (a továbbiakban: CAS számot)
a kérelmezõnek az egységes vámáru-nyilatkozat 31. rovatában kell feltüntetnie.

II. FEJEZET
A KETTÕS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK KIVITELÉNEK, TRANSZFERJÉNEK, TRANZITJÁNAK
ÉS A BRÓKERÜGYLET ENGEDÉLYEZÉSE, VALAMINT AZ EGYES KATONAI CÉLÚ MÛSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK
ELLENÕRZÉSE
5. A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmére kiadható engedélyek
6. §

Az export, a transzfer- és a tranzitengedélyek iránti kérelmet az 1. melléklet A) részében meghatározott tartalommal,
a brókerügyleti engedély iránti kérelmet az 1. melléklet B) részében meghatározott tartalommal kell a Hivatalhoz
benyújtani.

7. §

A 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1)–(4) bekezdésén túl engedélyköteles a 428/2009/EK tanácsi rendelet
I. mellékletében fel nem sorolt kettõs felhasználású termékek kivitele akkor is, ha az exportõr alappal feltételezheti,
hogy ezt a terméket részben vagy egészben a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésben említett célra
szánják vagy szánhatják.

8. §

A kivitelre vonatkozó rendelkezéseket a természetes személyek határátlépésével megvalósuló technológia átadásra is
alkalmazni kell.

6. Egyedi Exportengedély
9. §

(1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású termék kiviteléhez egy exportõrre,
valamint egy címzettre és egy végfelhasználóra hatályos Egyedi Exportengedély szükséges.
(2) Az Egyedi Exportengedély egy évig hatályos és a lejárta elõtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti
kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(3) A kérelemhez csatolni kell a végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult képviselõje által hitelesített
Végfelhasználói Nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell:
a)

a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását;
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b)
c)
d)

az importált termék leírását, mennyiségét és értékét;
a termék felhasználásának egyértelmû meghatározását és pontos rendeltetési helyét, és
a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra,
átadásra vagy út közbeni eltérítésre.
(4) A Hivatal az exportõrtõl kérhet Nemzetközi Importigazolást, vagy a címzett, végfelhasználó megfelelõ külföldi
szervezete, a magyar külképviselet által érvényesített Végfelhasználói Nyilatkozatot.

7. Globális Exportengedély
10. §

(1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású termékek kiviteléhez egy exportõrre és
egy vagy több meghatározott rendeltetési országra hatályos Globális Exportengedély adható ki.
(2) A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és a lejárta elõtt legalább harminc nappal benyújtott
hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(3) A Globális Exportengedély legalább egyéves exportellenõrzési gyakorlattal és a Globális Exportengedély használatát
is szabályozó Belsõ Ellenõrzési Programmal rendelkezõ kérelmezõ részére adható ki.
(4) Az exportõr kérelméhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy azon nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget
vállal valamennyi exportügylet tekintetében az alábbi feltételek betartására:
a) az engedélyt kizárólag az abban megjelölt kettõs felhasználású termékekre és rendeltetési országokra használja
fel;
b) a számlákon és a szállítási okmányokon feltünteti a Globális Exportengedély azonosító adatait: engedélyszámot
és hatályossági dátumot;
c) a szerzõdéskötésnél vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett, a végfelhasználó a 9. § (3) bekezdésében
meghatározott tartalmú Végfelhasználói Nyilatkozatát.
(5) A naptári év végétõl számított harminc napon belül az exportõr köteles megküldeni a Hivatalnak a Globális
Exportengedély rendjében lebonyolított exportügyleteinek az összesítését, amelynek tartalmaznia kell:
a) az értékesített termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) az ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolást;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát, és
g) hogy a kivitel végleges vagy ideiglenes.

8. Nemzeti Általános Exportengedély
11. §

(1) A Nemzeti Általános Exportengedély olyan a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt – a II. melléklet
2. részében részletezettek kivételével – kettõs felhasználású termékekre és célországokra adható ki, amelyek
a Magyar Köztársaság és az Európai Unió szempontjából semmilyen módon nem jelentenek kül- és biztonságpolitikai
veszélyt vagy kockázatot.
(2) A Hivatal a Nemzeti Általános Exportengedélyt hivatalból adja ki és azt a honlapján közzéteszi, legkésõbb
a hatályossági idõ kezdõnapját megelõzõ 8. napon.
(3) A Hivatal a Nemzeti Általános Exportengedély kiadásáról a (2) bekezdésben meghatározott közzététellel egyidejûleg
döntését közli a külpolitikáért felelõs miniszterrel, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszterrel, a rendészetért felelõs miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszterrel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai
Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetõivel.

12. §

(1) A Nemzeti Általános Exportengedély – a tárgyától függõen – években kifejezett határozott vagy határozatlan
idõtartamra adható ki.
(2) A határozott idõtartamra kiadott Nemzeti Általános Exportengedély hatályának idõpontját a Hivatal annak lejárata
elõtt hivatalból jogosult meghosszabbítani.
(3) A határozott vagy határozatlan idõtartamra kiadott Nemzeti Általános Exportengedély a hatályossági ideje alatt
módosítható.
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(4) A kettõs felhasználású termék Nemzeti Általános Exportengedély alapján lebonyolított kiviteléhez kapcsolódó
fuvarokmányon a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot fel kell tüntetni.
(5) A naptári év végétõl számított harminc napon belül az exportõr köteles megküldeni a Hivatalnak a Nemzeti Általános
Exportengedélyezés rendjében lebonyolított exportügyletei összesítését, melynek tartalmaznia kell:
a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) az ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát, és
g) hogy a kivitel végleges vagy ideiglenes.

9. Közösségi Általános Exportengedély
13. §

(1) A Közösségi Általános Exportengedély kiadására jogosult szervezet az Európai Unió.
(2) A 428/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott kettõs felhasználású termék, valamint rendeltetési
országok esetében – az ott meghatározott feltételekkel és elõírások figyelembevételével – a kivitel a Közösségi
Általános Exportengedély (Exportengedélyek) alapján bonyolítható le.
(3) A Közösségi Általános Exportengedély alapján lebonyolított kettõs felhasználású termék kiviteléhez kapcsolódó
fuvarokmányokon a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot fel kell tüntetni.
(4) A naptári év végétõl számított harminc napon belül az exportõr köteles megküldeni a Hivatalnak a közösségi általános
exportengedélyezés alapján lebonyolított export-ügyletei összesítését, melynek tartalmaznia kell:
a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) az ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát, és
g) hogy a kivitel végleges vagy ideiglenes.

10. Az exportengedély iránti kérelem elbírálása
14. §

(1) A Hivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelõs miniszter állásfoglalása alapján és – a kérelem tárgyától függõen –
a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter, a rendészetért
felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs
Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat vezetõi véleményének kikérésével adja ki.
(2) Amennyiben a külpolitikáért felelõs miniszter nem a (3) bekezdésben foglaltak alapján tagadja meg a hozzájárulást,
a Hivatal kezdeményezi az (1) bekezdésben szereplõk véleményegyeztetõ-ülésének összehívását.
(3) A külpolitikáért felelõs minisztert külön indokolási kötelezettség nem terheli, amennyiben a kül- és
biztonságpolitikáért való felelõssége körében, a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk (1) bekezdés c) pontjában
foglalt megfontolások alapján tagadja meg hozzájárulását az engedély kiadásához.
(4) Az Egyedi Exportengedélyben a termék kiszállítására vonatkozóan a Hivatal a kérelem tárgyára vonatkozó összes
körülmény figyelembevételével eseti feltételeket határozhat meg.

15. §

(1) Az engedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet
12. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:
a) a Hivatal tudomást szerez arról, hogy az exportõr vagy az üzleti partnere a kettõs felhasználású termékre
vonatkozó jogszabályokat vagy nemzetközi non-proliferációs kötelezettségeket megsérti, ezekkel ellentétes
tevékenységet folytat;
b) az exportõr az engedélyhez kapcsolódó bármely feltételt nem teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl;
c) a kereskedelmi tevékenység a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai érdekét sérti, nemzetbiztonsági
érdekeit sérti vagy veszélyezteti, vagy
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a kérelmezõ a Hivatal által jóváhagyott Belsõ Ellenõrzési Programját a jogszabályban meghatározott feltételektõl
eltérõen mûködteti.

(2) A hatályos engedélyeket a Hivatal a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikke és az (1) bekezdés c) pontban
meghatározott körülmények változása esetén módosítja, ha ezzel a visszavonás elkerülhetõ.
(3) A hatályos engedélyeket a Hivatal az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott orvosolható esetekben
felfüggeszti és ezzel egyidejûleg felhívja az ügyfelet a feltételek határidõn belül történõ teljesítésére.
(4) A Hivatal az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a döntésének indokolását mellõzi.
(5) A Hivatal az (1)–(3) bekezdés szerint hozott döntéseit, annak indokaival együtt közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.
(6) Az Egyedi Exportengedélyben a Hivatal az ügylet lebonyolítására vonatkozóan egyedi feltételeket határozhat meg.

11. Transzfer engedély
16. §

(1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt termékeken kívül engedélyköteles a 428/2009/EK tanácsi
rendelet I. mellékletében felsorolt termékek más tagállam területére történõ transzferje is, amennyiben fennállnak
a 428/2009/tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek.
(2) Az engedély elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók azzal
az eltéréssel, hogy a Hivatal a döntését – az ügy tárgyától függõen – a külpolitikáért felelõs miniszter, a külgazdaságért
és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal,
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat vezetõi véleményének kikérésével adja ki.
(3) A Magyar Köztársaság területére történõ transzfer esetében – ha a Hivatal az ügyletre vonatkozóan Nemzetközi
Importigazolást állított ki – a Hivatal által kibocsátott Szállítási Tanúsítvány 8. pontját a külön jogszabályban kijelölt
vámszerv tölti ki.

12. Brókerügyleti engedély
17. §

(1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett
felhasználási célokra szolgáló, 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettõs felhasználású
termékre és a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló,
és ilyen rendeltetésû kettõs felhasználású termékre is kiterjed.
(2) Brókerügyleti engedélyre van szükség a kettõs felhasználású termékkel folytatott brókerügylethez abban az esetben
is, ha a bróker joggal feltételezi, hogy ezt a terméket a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglalt
felhasználási célokra szánják vagy szánhatják.
(3) Az engedélykérelem elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók.

13. Tranzit engedély
18. §

A 428/2009/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók a 428/2009/EK tanácsi
rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgáló, 428/2009/EK tanácsi rendelet
I. mellékletében fel nem sorolt kettõs felhasználású termékre és a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk
(2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló, és ilyen rendeltetésû kettõs felhasználású termékre
is.

19. §

(1) A Hivatal a vámhatóság intézkedésérõl való tudomásszerzését követõen öt napon belül dönt a kettõs felhasználású
termék tranzitjának ellenõrzés alá vonásáról.
(2) A Hivatal azon döntése esetén, ha a kettõs felhasználású termék tranzitját engedélyhez köti, az eljárásra az Egyedi
Exportengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Tranzit-tevékenységre csak egyedi engedély adható.
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14. A katonai végfelhasználáskor nyújtott mûszaki segítség
20. §

(1) E rendelet elõírásai szerinti kötelezettségek fenntartásával és a Tanács 401/2000/KKBP együttes fellépésének
(a továbbiakban: együttes fellépés) 2. és 5. cikkében foglalt vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek vagy más
nukleáris robbanóanyagok, valamint ezeket célba juttatni képes rakétatechnikai eszközök kifejlesztésével, gyártásával,
kereskedelmével, karbantartásával, észlelésével, azonosításával vagy elterjesztésével kapcsolatos mûszaki
segítségnyújtás tilos.
(2) A mûszaki segítségnyújtás akkor is tilos, ha az (1) bekezdéstõl eltérõ, más katonai felhasználással kapcsolatos, de olyan
rendeltetési országra vonatkozik, amely a Tanács által elfogadott 2008/944/KKBP közös álláspontban vagy az együttes
fellépésben fegyverkiviteli korlátozás, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet vagy az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt fegyverembargó alá tartozik.
(3) A (1) bekezdés szerint a katonai végfelhasználású mûszaki segítségnyújtás az alábbiakat foglalja magában:
a)

a haditechnikai jegyzékben feltüntetett termék átadása;

b)

az a) pont szerinti haditechnikai termék kifejlesztéséhez, gyártásához, karbantartásához szükséges termelõ-,
ellenõrzõ- vagy vizsgálóberendezések és az ezekhez tartozó alkatrész átadása;

c)

az a) pont szerinti haditechnikai termék gyártásához, a gyártó létesítményben felhasznált bármely félkész termék
átadása.

(4) A mûszaki segítségnyújtásra vonatkozó (1) bekezdés szerinti elõírások nem alkalmazhatóak:
a)

ha a mûszaki segítségnyújtás a 428/2009/EK tanácsi rendelet II. melléklet harmadik részében felsorolt országok
bármelyikében kerül alkalmazásra, vagy

b)

ha a mûszaki segítségnyújtás – átadott információ formájában – a nemzetközi exportellenõrzési rezsimekben,
szervezetekben és szerzõdésekben meghatározott nyilvános körben vagy tudományos alapkutatásban kerül
alkalmazásra.

III. FEJEZET
A KETTÕS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK BEHOZATALA
15. Nemzetközi importigazolás
21. §

(1) A kettõs felhasználású termékek az Európai Unió vámterületén kívülrõl Nemzetközi importigazolással
(a továbbiakban: Igazolás) hozhatók be a Magyar Köztársaság területére, ha:
a)

az 1. § (1) bekezdés d) pontjában említett termék behozatala esetén a származási ország hatósága igényli annak
kiállítását;

b)

a termék a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozik, vagy

c)

a termék a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0. kategóriájában” szerepel.

(2) Az Igazolás kiadása kérhetõ abban az esetben is, ha az Európai Unión belüli transzfer esetében annak kiállítását
a származási tagállam hatósága igényli.
(3) Az Igazolás kiadása iránti kérelmet a 4. melléklet A) részében meghatározott tartalommal kell benyújtani.
22. §

(1) Amennyiben az 1. § (1) bekezdés d) pontjában említett terméket a Magyar Köztársaság területére az Európai Unión
kívüli harmadik országból hozzák be, a Hivatal az Igazolás kiadásával igazolja, hogy hatósági felügyeletet gyakorol
a termék behozatala és felhasználása felett.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott Igazolás az exportáló ország hatóságai elõtti eljárás során, kizárólag az abban
megnevezett nevében használható fel, és másra nem ruházható át.
(3) Az Igazolásban és a hozzá tartozó Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatban, valamint Szállítási Tanúsítványban
szereplõ adatokkal kapcsolatban bekövetkezõ bármilyen változásról a kérelmezõnek nyolc napon belül értesítenie kell
a Hivatalt. Az adatok megváltozása esetén a Hivatal jogosult az Igazolást visszavonni vagy a változás bejelentését új
kérelemként kezelni.
(4) Az Igazolás hatályát veszti, ha a kibocsátást követõ hat hónapon belül nem mutatják be a megfelelõ külföldi
hatóságnál.
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23. §

Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell a 4. melléklet B) részében meghatározott tartalommal a Címzetti és
Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely szerint a terméket kizárólag a benne megjelölt feltételekkel és módon fogják
felhasználni.

24. §

(1) Amennyiben a szabad forgalomba helyezést a magyar vámhatóság végzi, a Hivatal által kibocsátott Szállítási
Tanúsítványt a vámhatóság érvényesíti, annak igazolására, hogy az abban foglalt termék a Magyar Köztársaság
területére érkezett.
(2) Ha a kettõs felhasználású termék Magyar Köztársaság területére történõ behozatala esetén a szabad forgalomba
helyezést a behozatalt megelõzõen az Európai Unió más tagállamainak vámhatóságai elvégzik, az importõr
kötelessége a Hivatalnak negyvennyolc órán belül hivatalos bejelentést tenni a terméknek a Magyar Köztársaság
területére való beérkezésérõl.

16. Az Igazolás iránti kérelem elbírálása
25. §

(1) A kérelmet a Hivatalhoz egy példányban, a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon, a kitöltési útmutató
alapján kell benyújtani.
(2) A Hivatal a döntését – az ügy tárgyától függõen – a külpolitikáért felelõs miniszter, a külgazdaságért és
a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal,
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat vezetõi véleményének kikérésével adja ki.
(3) A Hivatal megtagadja az Igazolás kiadását, a kiadott Igazolást pedig visszavonja, ha
a) a külföldi fél vagy a belföldi végfelhasználó a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes tevékenységet folytat;
b) az Igazolás kiadása a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival ellentétes lenne,
e kötelezettségvállalás teljesítését sértené vagy veszélyeztetné;
c) a kérelmezõ a termék forgalmazása kapcsán az a) pontban említett személyi körrel áll kapcsolatban;
d) a termék forgalma sértené a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit;
e) a kérelmezõ valótlan adatot közöl, vagy
f) a kérelmezõ eltér a termék felhasználásának az Igazolásban foglalt elõírásaitól.

IV. FEJEZET
VEGYI ANYAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
26. §

(1) A Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság
területérõl, és annak területére történõ transzferje, valamint a Közösségi Általános Exportengedély alapján történõ
kivitele és behozatala esetén a lebonyolítást végzõ bármely személy köteles jelenteni a terméknek a Magyar
Köztársaság területérõl történõ kiszállítását, valamint a területére történõ beszállítását.
(2) A jelentést a ki- vagy beszállítást követõ tíz napon belül az 5. mellékletben meghatározott tartalmú Nemzetközi
Transzfer Nyilatkozaton, a Hivatalnak kell megküldeni.

V. FEJEZET
HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS, BÍRSÁGOLÁS
27. §

(1) A Hivatal jogosult a kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmával kapcsolatos ügyletek és
az e rendeletben foglalt kötelezettségek elõzetes, folyamatos és utólagos ellenõrzésére.
(2) Az ellenõrzõ szerv felhívására a származást az eladó ország illetékes szervezete által kiállított, a közösségi
vámszabályokban meghatározott okmányokkal kell igazolni.

28. §

(1) A Hivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki
a) az engedélyezési eljárás során a hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adatokat közöl;
b) az adatszolgáltatási, a bejelentési, az együttmûködési, a nyilatkozattételi és nyilvántartási kötelezettségeit nem
teljesíti;

2342

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

c)

a Magyar Köztársaságnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségek teljesítését, valamint nemzetbiztonsági
érdekeit sérti vagy veszélyezteti, vagy

d)

a Hivatal által jóváhagyott Belsõ Ellenõrzési Programot a jogszabályban meghatározott feltételektõl eltérõen
mûködteti.

(2) A Hivatal ötszázezer forinttól ötmillió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki
a)

az e rendeletben meghatározott kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmát – ideértve annak
transzferjét, tranzitját, a brókerügyletet és a mûszaki segítség nyújtását vagy igénybevételét – nem
az engedélyben foglaltak szerint végzi, vagy

b)

a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagok külkereskedelmi forgalmát
– ideértve annak transzferjét – nem az engedélyben foglaltak szerint végzi.

(3) Ötmillió forinttól tízmillió forintig terjedõ bírságolással sújtható, aki az engedélyben foglaltakkal ellentétes
külkereskedelmi tevékenységet folytat és ezzel a Magyar Köztársaság kül- és biztonságpolitikai érdekét sérti.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírságot a kirovó határozatban megjelölt számlaszámra, a megjegyzés rovatban
a határozat számára való utalással kell teljesíteni.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírság megfizetése készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történhet.

29. §

A Hivatal a bírság mértékének megállapításakor, valamint a bírság kiszabásakor és összegének mérséklésekor
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó
szabályokról szóló kormányrendeletben foglalt szabályok alkalmazásával jár el.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

31. §

Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben a kettõs felhasználású termékek és technológiák
külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

32. §

(1) Ez a rendelet a kettõs felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó
közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet
a)

az egyes katonai célú végfelhasználásokkal kapcsolatos mûszaki segítségnyújtás ellenõrzésérõl szóló, 2000. június
22-i 401/2000/KKBP tanácsi együttes fellépésnek;

b)

a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenõrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról
szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak
való megfelelést szolgálja.
33. §

Hatályát veszti a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A) Engedélykérelem tartalmi elemei a kettõs felhasználású termékek exportjához, transzferjéhez és tranzitjához
Exportõr neve, címe
Exportõr EORI száma
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége
Címzett neve, címe
Ügynökség, képviselet neve, címe (ha nem azonos az exportõrrel)
Származási ország
Feladási ország
Végfelhasználó neve, címe (ha nem azonos a címzettel)
A tétel jelenlegi vagy jövõbeli helye (tagállam)
A szándékolt kiviteli vámeljárás tagállama
A végsõ rendeltetési hely országa
A tételek leírása
Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható)
Ellenõrzési jegyzékszám (listán szereplõ termékeknél)
Pénznem és érték
A tételek mennyisége
Végfelhasználás
Szerzõdés dátuma (ha alkalmazható)
Kiviteli vámeljárás kódszáma
Kiegészítõ információk (szállítási útvonal, szállítóeszköz)
A kérvényezett engedély jellege
Dátum, cégszerû aláírás, bélyegzõ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B) Engedélykérelem tartalmi elemei a kettõs felhasználású termékek brókerügyletéhez
Bróker (kérelmezõ) neve, címe
Bróker (kérelmezõ) EORI száma
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége
Származási harmadik ország exportõrének neve, címe
Rendeltetési harmadik ország címzettjének neve, címe
A bróker lakó- vagy letelepedési helye szerinti tagállam
Származási harmadik ország (a termékek helye)
Rendeltetési harmadik ország végfelhasználójának neve, címe (ha nem azonos a címzettel)
Rendeltetési harmadik ország
Részt vevõ harmadik felek (pl. ügynökök) neve, címe
Tételek leírása
Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható)
Ellenõrzési jegyzékszám (listán szereplõ termékeknél)
Pénznem és érték
A tételek mennyisége
Végfelhasználás
Kiegészítõ információk (szállítóeszköz, szállítási útvonal, szállítás tervezett ideje)
Dátum, cégszerû aláírás, bélyegzõ
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2. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez
A kettõs felhasználású termékeknek a Nemzeti Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját
kísérõ szállítási okmányokon feltüntetendõ nyilatkozat [12. § (4) bekezdés]
Ezen termékek kivitele a HU......... számú Nemzeti Általános Exportengedély alapján és kizárólag az alábbi
rendeltetéssel: ......................................................................... kerül felhasználásra.
Ezen termékek továbbítása a magyar hatóságok elõzetes egyetértése nélkül más rendeltetéssel nem történhet,
és reexportálásukra az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor.
Kelt ............................................

3. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez
A kettõs felhasználású termékeknek a Közösségi Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját
kísérõ szállítási okmányokon feltüntetendõ nyilatkozat [13. § (3) bekezdés]
Ezen termékek kivitele az EU.......... számú Közösségi Általános Exportengedély alapján az abban felsorolt országokba
és kizárólag az alábbi rendeltetéssel: ..................................................................... kerül felhasználásra. Ezen termékek más
országba való továbbítása a magyar hatóságok elõzetes egyetértése nélkül, más rendeltetéssel nem történhet és
reexportálásukra az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor.
Kelt ............................................

4. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez
A) A Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelem tartalmi elemei
1. Magyar importõr adószáma
EORI száma
Neve
Címe
2. Exportõr:
Neve
Címe
3. A termék:
Leírása
Ellenõrzési jegyzékszáma
Vámtarifaszáma
Mennyisége
Összértéke
4. Dátum, cégszerû aláírás, bélyegzõ
B) Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat tartalmi elemei
1. Címzett:
Neve
Adószáma
Cégjegyzék száma
Címe
Ügyintézõ neve, telefonszáma:
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2. Végfelhasználó:
Neve
Adószáma
Cégjegyzék száma
Címe
Ügyintézõ neve, telefonszáma:
3. Exportõr:
Neve
Cégjegyzék száma
Címe
Ügyintézõ neve, telefonszáma:
4. A termék:
Leírása
Ellenõrzési jegyzékszáma
Vámtarifaszáma
Mennyisége
Összértéke
5. Részletes nyilatkozat a termék felhasználásáról:
6. Kiegészítõ információk (Minden egyéb tényezõ, ami figyelembe veendõ az exportengedély-kérelem elbírálásánál.):
7. A címzett, a végfelhasználó igazolása:
Igazoljuk, hogy minden feltüntetett adat a valóságnak megfelel, és nem ismerünk semmilyen, velük ellentétes más
információt. Azonnal kiegészítõ nyilatkozatot küldünk a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, amennyiben
bármilyen ténybeli vagy tervezett változás merül fel a nyilatkozatban rögzítettekhez képest annak elkészítése után.
Vállaljuk, hogy a 4. pontban leírt termék (termékek) nem kerül (kerülnek) reexportra, újraértékesítésre vagy eladásra (1)
egyetlen olyan országba sem, ahová az export nem engedélyezett, vagy (2) egyetlen olyan személynek sem,
amennyiben joggal feltételezhetõ, hogy a terméket (termékeket) közvetve vagy közvetlenül a fenti nyilatkozattal vagy
vonatkozó jogszabállyal ellentétesen birtokolnák.
8. A címzett, a végfelhasználó aláírása, dátum

5. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez
Nemzetközi Transzfer Nyilatkozat tartalmi elemei
1. Ügyfél neve
EORI száma
2. Transzfer idõpontja
3. Ügyintézõ adatai
4. Tételek
Leírása
Ellenõrzési jegyzékszáma
CAS száma
Mennyisége
5. Származási ország
6. Címzett ország
7. Címzett (Címzettek)
Neve
Címe
8. Egyes címzetteknek átadott termék CAS száma
Termék mennyisége
9. Dátum, cégszerû aláírás, bélyegzõ
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A Kormány 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek
jóváhagyásáról
A Kormány jóváhagyja a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveit az 1–7. mellékletek szerint.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már
mĦködĘ klaszterek, együttmĦködések.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Klaszterekben, támogatott együttmĦködésékben
résztvevĘ vállalatok árbevételének növekedése

%

eredmény

0,00

évi 7%

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari
területek nettó beépítettségének növekedése
(%)

%

eredmény

41,84

49,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
17,44

0,00
0,00
17,44
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
25,36

5,23

10,46

1,74

0,00

Összesen
42,80

Célértékek
2015

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1

1.3.1

utód

utód

utód

utód

1.
1.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

Régió innovációs
potenciáljának a fejlesztése

Prioritás
Prioritás

egyfordulós

Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerĘsítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

Kedvezményezettek köre

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
52 –Egyesület
közvetett támogatás 54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

Üzleti infrastruktúra
regionálisan kiegyensúlyozott egyfordulós
fejlesztése

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00
17,44

0,50

1,20

0,50

15,24

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

10,00

10,00

nem
releváns

10,00

Min.

150,00

100,00

nem
releváns

1 000,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

80%

85%

50%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

102

4

10

1

87

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

2013. II.negyedév

2011. II. negyedév 2013. II. negyedév

2011. IV.
negyedév

2011. II. negyedév 2013. II.negyedév

2011. I. negyedév 2013. III. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

projektmenedzsment,
kísérleti fejlesztés,
szabadalmaztatási
tevékenység fejlesztése,
tervek, tanulmányok
készítése

klasztermenedzsment,
IT fejlesztések,
eszközbeszerzések

Alap- és emeltsztintĦ
tanácsadás,
projektmenedzsment,
eszközbeszerzés

Ipari területek fejlesztése,
Telephelyek kialakítása,
fejlesztése,
Inkubátorházak fejlesztése

Támogatható
tevékenyésgek
Megjegyzés
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I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minĘségileg magas
színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az
együttmĦködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minĘségĦ gyógyturizmus és egészség megĘrzĘ/fejlesztĘ
turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A vendégéjszakák számának növekedése a
kereskedelmi helyeken

ezer fĘre
vetítve, db

eredmény

1 146

1 512

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése

%

eredmény

28,18

40

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
17,37
0,00
0,00
17,37
0,00
Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
27,80

5,21

10,42

1,74

0,00

Összesen
45,17

Célértékek
2015

2.1.1.

2.2.1.

2.3.1.

utód

utód

utód

2.
2.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

egyfordulós

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

Prioritás
Prioritás

Kedvezményezettek köre

0,75

52-Egyesület
57-Nonprofit gazdasági társaság
0,00
17,37

3,00

13,62

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság,
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság

11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
kiemellt, egyfordulós
költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság

Projekt
kiválasztás
eljárása

Turisztikai vonzerĘkhöz
kapcsolódó szálláshelyek
minĘségi és mennyiségi
fejlesztése

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

10,00

10,00

5,00

Min.

100,00

200,00

1 000,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

85%

45%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

110

11

18

81

2011. I. negyedév

2011. II. negyedév

2011. I. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

2013. I. félév

2013. I. félév

2013. I. félév

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

kkv beszállító

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Helyi és térségi Turisztikai
Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése

Szálláshelyek fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk illetve
attrakciók létrehozása, meglevĘk
fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és
fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2351

2352

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A 3. prioritás tengely keretében elsĘsorban a közúti elérhetĘség javítását (négy- és öt számjegyĦ utak építésével és felújításával,
valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni.
A 2011-2013 akciótervi idĘszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztését.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Kistérségi központot közúton és
tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül
elérĘ lakosság számának növekedése

fĘ

eredmény

0

17 000

Közösségi közlekedést igénybe vevĘk
számának szinten tartása

fĘ

hatás

140 913 000,00

szinten tartás

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
10,26
0,00
Tartalék (Mrd Ft):

0,00

10,26
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
41,84

3,08

6,15

1,03

0,00

Összesen
52,09

Célértékek
2015

3.1.1.

3.1.2.

3.2.1.

utód

utód

utód

3.
3.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

egyfordulós

Közösségi közlekedés
fejlesztése

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Prioritás
Prioritás

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Közúti elérhetĘség javítása

Konstrukció neve

1,53

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult,
közszolgáltatási szerzĘdéssel rendelkezĘ gazdasági társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit
Kft
0,00
10,26

2,00

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
konzorciumi partnerként:
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

6,73

Kedvezményezettek köre

11 - Magyar Közút NZrt.
31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

50,00

50,00

50,00

Min.

500,00

400,00

3 000,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

90%

90%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

21

3

6

12

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

2011. II. negyedév 2013. II. negyedév

2011. I. negyedév 2013. II. negyedév

2011. I. negyedév 2013. II. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

közösségi közlekedés
fejlesztése

kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

hálózati jellegĦ
mellékúthálózat fejlesztése

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2353

2354

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élĘk, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminĘségének javításához. Cél a
kedvezĘtlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és
eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén.
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erĘforrások minĘségi erĘsödéséhez hozzájáruló
közoktatási-mĦvelĘdési, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló diákok száma

fĘ

eredmény

0,00

15 000

Óvodai nevelésben részesülĘ gyermekek
arányának növekedése

%

eredmény

90,60

94,20

Szociális ellátással elért lakosság számának
növekedése

fĘ

eredmény

63 679

72 594

MinĘségi járóbeteg szakellátásban ellátottak
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett
szakrendelések esetén)

fĘ

eredmény

3 821 398

4 356 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
10,13

0,00

0,00

10,13
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
37,24

2,74

5,48

0,91

0,00

Összesen
46,36

Célértékek
2015

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.1

4.3.1

4.3.2

utód

utód

utód

utód

utód

utód

4.
4.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

0,00

Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat
Önkormányzati társulás
Országos kisebbségi önkormányzat
Jogi személyiségĦ non-profit szervezetek, egyházak

egyfordulós

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

automatikus

EgyenlĘ esélyĦ hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)

Prioritás
Prioritás

egyfordulós

Oktatásfejlesztés

0,00
10,13

0,50

3,47

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Szociális ellátás fejlesztése

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek

3,80

12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

egyfordulós

2,00

Rehabilitációs és hosszú idejĦ
egyfordulós
ápolási ellátás fejlesztése

Alap és járóbeteg ellátás
fejlesztése

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,36

Kedvezményezettek köre

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Projekt
kiválasztás
eljárása

egyfordulós

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

0,00

20,00

5,00

100,00

10,00

Min.

0,00

500,00

0,00

250,00

150,00

250,00

50,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

-

100%

95%

95%

95%

95%

95%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

64

1

0

14

31

10

8

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

-

2012. I. negyedév 2013. IV. negyedév

-

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Közszolgáltatások elérését
segítĘ informatikai
rendszerek

Akadálymentesítés

Közoktatási infrastruktúra
fejlesztése

Szociális
alapszolgáltatások,
gyermekjóléti
alapellásátok, bölcsĘdék
infrastrukturális fejlesztése

Rehabilitációs szakellátási
helyek és hosszú idejĦ
ápolás fejlesztése

Orvosi rendelĘk és
egészséghézak fejlesztése

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2355

2356

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
Az elsĘ intézkedésa régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a
települések fizikai megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehetĘségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és
indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony
megoldása, illetve a korszerĦtlen települési hulladéklerakók rekultivációja.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A rehabilitált terület komplex aktivitási
mutatójának települési átlaghoz való közelítése
(az átlag százalékában kifejezve)

%

hatás

akcióterületi tervek
alapján

75

A támogatással érintett területen telephellyel
rendelkezĘ vállalkozások számának növekedése

db

eredmény

0

200

A támogatással érintett területen telephellyel
rendelkezĘ vállalkozások számának növekedése

%

eredmény

100

130

Támogatással érintett lakosok száma a
rehabilitált településrészeken

fĘ

eredmény

0

10 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
7,19

0,00

0,00

7,19
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
44,14

2,16

4,31

0,72

0,00

Összesen
51,33

Célértékek
2015

5.2.1.

utód
2,62

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetĘ céljával
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelĘ
közszolgáltatási szerzĘdéssel

Környezeti értékeink védelme
egyfordulós
környezetbiztonság

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:
7,19

0,00

0,46

egyfordulós

A régiós civil szervezetek
infratsrukturális feltételeinek
fejlesztése

52-Egyesület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek (csak konzorciumi partnerként)

Prioritás

5.1.3.

új

2,51

kétfordulós

Város- és városrész
megújítási akciók

Prioritás

5.1.2.

utód

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
11-VárosfejlesztĘ társaság

Kedvezményezettek köre

1,60

kétfordulós

Integrált szociális
városrehabilitáció

5.

5.1.1.

utód

Projekt
kiválasztás
eljárása

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.

Konstrukció neve

5.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

10,00

5,00

120,00

100,00

Min.

350,00

50,00

750,00

400,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

95%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

35

14

10

6

5

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

2013.IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013.IV. negyedév

2011 II. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. IV.
negyedév

2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

A konstrukció célja a
csapadék- ill belvíz okozta
károk mérséklése és a
2000 LE alatti
kistelepülések
szennyvízkezelésének
megoldása

A régiós civil szervezetek
tevékenységeinek
támogatása, melyek
hozzájárulnak az EU
horizontális politikájához és
a régió fejlĘdése
szempontjából kiemelt
jelentĘséggel bírnak

FunkcióbĘvítĘ integrált
komplex települési
fejlesztések

Integrált szociális jellegĦ
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2357

2358

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP
közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
1,45
1,36
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen

1,36

4,18

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
3,48

1,45

1,36

1,36

2014-2015

Összesen

1,22

8,88

Célérték
2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konsrukció
Konstruk
státusza (új vs.
ció kódja
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

Prioritás

Egyéb OP specifikus feladatok

Vásárolt kommunikáció

Összesen:

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
kiemelt (TA)
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

1,45

0,07

0,07

1,31

2011

1,36

0,07

0,07

1,23

2012

1,36

0,07

0,07

1,23

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Min.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

2 015

2 015

2 015

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
dó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
év)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2359

2360

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

2. melléklet az 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2361

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott
versenyképes gazdaság megteremtése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnal létrejött, s a már mĦködĘ klaszterek, együttmĦködések, kísérleti akció.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari
területek nettó beépítettségének növekedése

%

eredmény

68

80

A program hatására teremtett fĘállású új
munkahelyek száma

db

eredmény

0

240

A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték
növekedése a program hatására

Mrd Ft

eredmény

0

24

Támogatás által indukált beruházás

Mrd Ft

eredmény

0

10

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron,280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
5,94

0,00

0,00

Tervezett ESZA arány:

5,94
max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
7,72

8,89

3,70

0,59

0,00

Összesen
20,91

2015

1.1.2.

1.1.3

utód

utód

1.

1.1.1.

utód

Konsrukció
Konstr
státusza (új vs. ukció
utód)
kódja

Prioritás

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Kedvezményezettek köre

Összesen:

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
közvetett támogatás 54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Vállalati együttmĦködések és
egyfordulós
klaszterek támogatása

Vállalati tanácsadás

Üzleti infrastruktúra
fejlesztése

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

5,94

0,50

0,40

5,04

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

10

10

20

10

Min.

1 000

200

400

1 000

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

85%

100%

50%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

86

8

1

77

Támogatandó
projektek
tervezett száma

2011. IV.
negyedév

2011. IV.
negyedév

2011. I. negyedév

Konstrukció
tervezett
indítása

2013. IV.
negyedév

2013. IV.
negyedév

2013. IV.
negyedév

Konstrukció
tervezett zárása

kkv: kedvezményezett,
beszállító

kkv: kedvezményezett,
beszállító

kkv: kedvezményezett,
beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

A vállalkozások közötti
együttmĦködés erĘsítése

Vállalkozási tanácsadás
igénybevételének
támogatása

Ipari park címmel
rendelkezĘ ipari parkok
fejlesztése
Inkubátorházak –
szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése,
bĘvítése és fejlesztése
BarnamzĘs területek
fejlesztése
Telephelyfejlesztés
Egyedi regionális
ipartelepítés
Alkonyatipar

Támogatható
tevékenységek

Megjegyzés

2362
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2363

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erĘsítése a régióban
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minĘségi
fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplĘk együttmĦködésének fejlesztésére
irányul a prioritás három fĘ tématerülete.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A régióban eltöltött vendégéjszakák számának
növekedése a támogatott kereskedelmi
szálláshelyeken

db

eredmény

2 256

2 600

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése

%

hatás

0

20

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése

%

eredmény

31,2

40

Támogatott turisztikai vonzerĘk
vendégforgalmának növekedése

%

eredmény

100

120

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
8,85

0,00

0,00

Tervezett ESZA arány:

8,85
max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
18,36

10,88

5,15

0,89

0,00

Összesen
35,27

Célérték
2015

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

utód

utód

utód

2.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Prioritás

Kedvezményezettek köre

egyfordulós

Összesen:

52 Egyesület
57 Nonprofit gazdasági társaság

11 Jogi személyiségĦ gazdasági társaság,
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
57 Nonprofit gazdasági társaság

11 Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
34 Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
kiemelt, egyfordulós
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 Egyesület
54 Köztestület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság

Projekt
kiválasztás
eljárása

Turizmusban érintett szereplĘk
együttmĦködésének
egyfordulós
ösztönzése

Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése

Komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

8,85

0,55

1,00

7,30

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0

20

25

0

Min.

2 200

100

250

2 200

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

85%

45%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

68

12

20

36

Támogatan
dó
projektek
tervezett
száma
Konstrukció
tervezett zárása

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító

MeglevĘ szálláshelyek
fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk illetve
attrakciók létrehozása,
meglevĘk fejlesztése,
valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és
fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Helyi és térségi Turisztikai
Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése
2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító Balatoni Helyi és térségi
Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek
fejlesztése

2011. I. félév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító

Konstrukció
tervezett
indítása

Megjegyzés

2364
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2365

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
ҟA humán szolgáltatások minĘségének és elérhetĘségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetĦ térségekben - komplex
szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetĦ
személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás
fejlesztéseinek támogatása.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevĘ tanulók arányának
csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint
50%

%

eredmény

49

39

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma

fĘ

eredmény

0

15 000

Óvodai nevelésben részesülĘ gyermekek arányának növekedése

%

eredmény

100

101

55
45
37

49
39
31

25
29
30

19
23
24

Indikátor megnevezése

Az országos kompetenciamérésen a
minimális tudáskritériumoknak eleget
nem tevĘ tanulók arányának csökkenése
évfolyamonként (6., 8., 10. évf.) és
mérési területenként vizsgálva

matematikalogika

6. évf.
8. évf.
10. évf.

olvasásszövegértés

6. évf.
8. évf.
10. évf.

2015

%

hatás

A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett 0-18 éves
korúak arányának növekedése

%

eredmény

46

51

Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése

fĘ

eredmény

970 000

950 000

MinĘségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése

fĘ

eredmény

0

259 000

MinĘségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáférĘk számának növekedése
(a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében)

fĘ

eredmény

0

489 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
9,40

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen

0,00

9,40

max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
25,31

4,68

6,02

0,92

2014-2015

Összesen

0,00

36,93

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

utód

utód

utód

utód

3.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Prioritás

Összesen:

egyfordulós

egyfordulós

Egészségügyi és szociális
ellátás fejlesztése

E-közigazgatás fejlesztése

egyfordulós /
kétfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Integrált kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és
központjaik fejlesztése

Akadálymentesítés

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

5,30

0,50

12 Szövetkezet
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési
szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
9,40

3,60

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Kedvezményezettek köre

0

0

5

20

Min.

Max.

Támogatás
mértéke (%)

800

500

800

600

100%

100%

95%

95%

63

1

56

6

Támogatandó
projektek tervezett
száma

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

kkv: beszállító

kkv: kedvezményezett,
beszállító

kkv: beszállító

E-közigazgatás fejlesztése

Integrált mikrotérségi alapfokú
egészségügyi és szociális
szolgáltató központok fejlesztése
Egészségügyi rehabilitációs
fejlesztések támogatása
Gyermekek napközbeni ellátását
nyújtó intézmények infrastrukturális
fejlesztése
Civil szervezetek támogatása

Integrált kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése

Konstrukció kkv
Konstrukció
érintettsége (kkv
Támogatható tevékenységek
tervezett zárása kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Konstrukció
tervezett
indítása

Megjegyzés

2366
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2367

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás a régió városhálózatának erĘsítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erĘsítésével, a
leértékelĘdĘ városi területek és fĘképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elĘsegítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF
programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja
erĘsíteni fejlesztési pólus szerepét.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A támogatással érintett területen mĦködĘ
szolgáltató szervezetek és telephellyel
rendelkezĘ vállalkozások számának növekedése

db

eredmény

0

400

Támogatással érintett rehabilitált
településrészeken élĘk száma

fĘ

eredmény

0

51 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
1,50

0,00

0,00

Tervezett ESZA arány:

1,50
max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
34,75

7,79

0,90

0,15

0,00

Összesen
43,59

Célérték
2015

4.1.2.

4.1.3.

utód

utód

4.

4.1.1.

utód

Konsrukció
Konstr
státusza (új vs. ukció
utód)
kódja

Prioritás

Pécs EKF 2010 program
kiemelt projektjeinek
megvalósítása

Leromlott városi területek
közösségi célú integrált
rehabilitációja

Városfejlesztési akciók
támogatása

Konstrukció neve

Összesen:

kiemelt

kétfordulós
kiemelt
közvetett

Projekt
kiválasztás
eljárása
Kedvezményezettek köre

Pécs MJV Konzorcium partnerek:
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségĦ társulása
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 Állami gazdálkodó szervezet
52 Egyesület
54 Köztestület
551 Egyház
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
593 Lakásszövetkezet
692 Társasház
127 Szociális és iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
11 Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13 Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplĘ egyéni
vállalkozó
11 Magyar Közút Nzrt.
11 NIF Zrt

32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségĦ társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 Állami gazdálkodó szervezet
52 Egyesület
54 Köztestület
551 Egyház
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
129 Egyéb szövetkezet
11 Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13 Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplĘ egyéni
vállalkozó
Magyar Közút Nzrt. (573?)
NIF Zrt

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

1,50

1,50

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0

Max.

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

0

200

1 000

1 000

100%

95%

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

0

Min.

Támogatás
összege (MFt)

2

1

1

Támogatandó
projektek
tervezett száma

nr

Konstrukció
tervezett zárása

2011. II. negyedév 2013. III. negyedév

nr

Konstrukció
tervezett
indítása

KKV: kedvezményezett,
beszállító

KKV: kedvezményezett,
beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Integrált szociális célú
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

Integrált városfejlesztési
akciók támogatása
Megyei jogú városok
integrált fejlesztése
Városfejlesztési cél
érdekében megvalósuló
megtérülĘ befektetések
támogatása

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

2368
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2369

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Az elérhetĘség javítása és
környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az elsĘsorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését elĘsegítĘ 4
és 5 számjegyĦ közutak,valamint az önkormányzati utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a
közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a
környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat
érdekében.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A kistérségi központot és gyorsforgalmi
úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elérĘ
lakosság számának növekedése

fö

eredmény

0

16 000

Közösségi közlekedést igénybevevĘk számának
szinten tartása

fö

eredmény

83 289 000

szintentartás

A támogatott projektek keretében EU-s
kritériumoknak megfelelĘ szennyvízkezeléssel
ellátott lakosok száma

fĘ

eredmény

0

40 000

DDOP keretében támogatott vízgazdálkodási
fejlesztések megvalósulása révén ár-, bel- és
csapadékvíz károkozástól mentesített
települések száma

db

eredmény

0

24

Indikátor megnevezése

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
21,52

0,00

0,00

Tervezett ESZA arány:

21,52
max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
24,40

16,04

12,91

2,15

0,00

Összesen
55,51

Célérték
2015

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

utód

utód

utód

utód

utód

5.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Összesen:

egyfordulós

A kistelepülések
szennyvízkezelésének
fejlesztése

Prioritás

egyfordulós

A hálózati jelentĘségĦ
mellékúthálózat fejlesztése

egyfordulós

egyfordulós

A közösségi közlekedés
színvonalának a javítása

Környezeti veszélyelhárítás

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Konstrukció neve

8,92

3,50

5,50

11 - Magyar Közút NZrt.
31 - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.,
11- NIF Zrt.

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.,
11 - NIF Zrt.,
31 - Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok
21,52

2,10

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult,
közszolgáltatási szerzĘdéssel rendelkezĘ gazdasági társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit
Kft
572 - Területfejlesztési Tanács által alapított non-profit kft

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

1,50

Kedvezményezettek köre

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

0

50

50

50

50

Min.

3 000

800

600

3 000

700

500

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

90%

100%

90%

90%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

67

34

15

5

3

10

Támogatandó
projektek
tervezett száma

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. III. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

KKV: kedvezményezett,
beszállító

KKV: kedvezményezett,
beszállító

KKV: kedvezményezett,
beszállító

KKV: kedvezményezett,
beszállító

KKV: kedvezményezett,
beszállító

Konstrukció kkv
Konstrukció
érintettsége (kkv
tervezett zárása kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Konstrukció
tervezett
indítása

Települési és regionális
jelentĘségĦ vízvédelmi
fejlesztések
Balatoni és dunai
omlásveszélyes partfalak
stabilizálása

A kistelepülések
szennyvízkezelésének
fejlesztése

Országos, 4-5. szj.
közúthálózat fejlesztése,
felújítása

közösségi közlekedés
fejlesztése

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Megjegyzés

2370
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2371

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP
közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
1,49
1,40
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen

1,40

4,30

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2,70

1,49

1,40

1,40

2014-2015

Összesen

1,37

8,36

Célérték
2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

kiemelt (TA)

Összesen:

Prioritás

kiemelt (TA)

Egyéb OP specifikus feladatok

Vásárolt kommunikáció

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
kiemelt (TA)
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

1,49

0,07

0,07

1,34

2011

1,40

0,07

0,07

1,26

2012

1,40

0,07

0,07

1,26

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Min.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

2 015

2 015

2 015

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
dó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
év)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már
mĦködĘ klaszterek, együttmĦködések.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Klaszterekben, támogatott
együttmĦködésékben, tanácsadásban résztvevĘ
vállalatok árbevételének növekedése

%

eredmény

0,00

7,00

A programból támogatásban részesített ipari
parkok és ipari területek nettó beépítettségének
növekedése

%

eredmény

66,30

75,00

A vállalati szektor által megteremtett bruttó
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a prioritás
hatására

millió Ft

hatás

0,00

41 750,00

Célértékek
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
18,33
0,00
0,00
18,33
0,00
Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
24,81

5,50

11,00

1,83

0,00

Összesen
43,14

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.

1.3.1.

utód

utód

utód

utód

1.
1.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új
vs. utód)

egyfordulós

Régió innovációs
potenciáljának fejlesztése

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

Vállalati együttmĦködések és
klaszterek támogatása

Prioritás
Prioritás

közvetett

egyfordulós

Regionális kiegyensúlyozott,
térségi és helyi jelentĘségĦ
ipari területek fejlesztése

Vállalati tanácsadás

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

Kedvezményezettek köre

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat
11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat
11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00
18,33

1,00

1,20

0,40

15,73

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

10,00

20,00

1 000,00

500,00

250,00

nem
releváns

nem
releváns

10,00

1 000,00

Max.

10,00

Min.

Támogatás
összege (MFt)

100%

90%

80%

100%

50%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

98

2

6

1

91

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2011. IV.
negyedév

2013. IV. negyedév

2011. IV.
negyedév

2011. IV.
negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Támogatandó Konstrukció
Konstrukció
projektek
zárása
indítása
tervezett
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél
száma
év)
év)

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

projektmenedzsment,
kísérleti fejlesztés,
szabadalmaztatási
tevékenység fejlesztése,
tervek, tanulmányok
készítése

klasztermenedzsment,
IT fejlesztések,
eszközbeszerzések,

Alap- és emeltsztintĦ
tanácsadás,
projektmenedzsment,
eszközbeszerzés

Ipari területek fejlesztése,
Telephelyek kialakítása,
fejlesztése,
Inkubátorházak fejlesztése

Támogatható
tevékenyésgek
Megjegyzés
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turisztikai potenciál erĘsítése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek
szervezettségének minĘségi javításával, a hálózati együttmĦködés kialakításával a program hozzájárul a
látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelĘ képességének
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erĘforrások fenntartható hasznosításához.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott turisztikai vonzerĘk
látogatottságának növekedése

%

eredmény

0
(4157 000 fĘ)

60,00

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat
által elĘállított bruttó hozzáadott érték
növekedése

millió Ft

hatás

0,00

120.000

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi
szálláshelyeken

db

eredmény

1 460 190

2 044 000

Magas minĘségĦ szolgáltatásokat nyújtó
kereskedelmi szállásférĘhelyek kapacitáskihasználtsága

%

eredmény

29,80

48,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
39,20

0,00

0,00

39,20
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
22,79

11,76

23,52

3,92

0,00

Összesen
61,99

Célérték
2015

2.2.1.

2.3.1.

utód

utód

2.
2.

2.1.1.

utód

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása
Kedvezményezettek köre

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

Prioritás
Prioritás

egyfordulós

Szálláshelyek és
szolgáltatások minĘségi
fejlesztése

0,75

52-Egyesület
57-Nonprofit gazdasági társaság

39,20

3,00

35,45

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság,
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság

11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
Versenyképes turisztikai
kiemellt, egyfordulós
szervek
termék- és attrakciófejlesztés
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

10,00

25,00

0,00

Min.

2 000,00

100,00

300,00

2 000,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

85%

45%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

139

9

12

118

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

kkv beszállító

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Támogatan
Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
dó
indítása
zárása
érintettsége (kkv
projektek
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett
év)
beszállító/nincs kkv)
év)
száma

kiemelt eljárás és
egyfordulós eljárás
szerinti kiírás is van
benne

Megjegyzés

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése helyi és térségi szinten
mĦködĘ
Termék alapú turisztikai klaszterek
kialakítása

MeglevĘ szálláshelyek fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk illetve attrakciók
létrehozása, meglevĘk fejlesztése,
valamint turisztikai szolgáltatások
kialakítása és fejlesztése

Támogatható tevékenységek
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I. Prioritás bemutatása 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a
városközpontok és barnamezĘs területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bĘvítését, illetve a
kisvárosokban és falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések környezetbiztonságának növelését,

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatással érintett lakosok száma a
rehabilitált településrészeken

fĘ

eredmény

0

70 000

A szociális célból rehabilitált terület aktivitási
rátája (15-64 éves korosztály) a települési átlag
arányában

%

hatás

Akcióterület kijelölését
követĘen a
megfelelĘségi
indikátorok alapján

75

A támogatással érintett területen telephellyel
rendelkezĘ vállalkozások számának növekedése

%

eredmény

0

20

A támogatott projektek keretében EU-s
kritériumoknak megfelelĘ szennyvízkezeléssel
ellátott lakosok száma a 2000 lakos alatti
településeken

fĘ

eredmény

0

20 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
10,69

0,00

0,00

10,69
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
74,03

3,21

6,41

1,07

0,00

Összesen
84,72

Célértékek
2015

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.1.

3.3.1.

utód

utód

utód

utód

új

2.
2.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Prioritás
Prioritás

Civilszervezetek fejlesztése

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

0,69

52-Egyesület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
62-Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
0,00
10,69

3,10

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal
kötött, a pályázat alapvetĘ céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelĘ
közszolgáltatási szerzĘdéssel

KisléptékĦ településfejlesztés
vidékfejlesztési program
kiegészítésére

Környezeti értékeink védelme,
egyfordulós
környezetbiztonság

egyfordulós

FunkcióbĘvítĘ
városrehabilitáció

2,00

1,00

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
kétfordulós/kiemelt/köz
57-Nonprofit gazdasági társaság
vetett
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
11-VárosfejlesztĘ társaság

32 - Helyi önkormányzatok

3,90

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

kétfordulós

Kedvezményezettek köre

Szociális célú
városrehabilitáció

Projekt kiválasztás
eljárása

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

10,00

0,00

10,00

5,00

250,00

Min.

1 000,00

50,00

500,00

100,00

1 000,00

400,00

Max.

100%

95%

100%

95%

100%

100%

Max.

Támogatás összege Támogatás
(MFt)
mértéke (%)

38

17

7

25

1

12

2011. III.
negyedév

2011. III.
negyedév

2013.IV. negyedév

2013.IV. negyedév

2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013.IV. negyedév

2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév

Támogatan
Konstrukció
Konstrukció
dó
indítása
zárása
projektek
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél
tervezett
év)
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Az EU horizontális politikájához
illeszkedĘ, civil szervezetek által
végzett tevékenységek támogatása
és a kapcsolódó infrastruktúra
fejlesztése

A konstrukció célja a csapadék- ill
belvíz okozta károk mérséklése
A települési környezetbiztonság
növelése

ElsĘsorban önkormányzati tulajdonú
belterületi földutak szilárdburkolatú
úttá való
fejlesztése, belterületi utak
korszerĦsítése, közösségiterek,
ESZA típusú tevékenységek

FunkcióbĘvítĘ integrált komplex
települési fejlesztések
Városfejlesztési cél érdekében
megvalósuló megtérülĘ befektetések

Integrált szociális jellegĦ
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

Támogatható tevékenységek

Tartalmazza a "FelsĘzsolcán
és környékén tervezett,
árvízkárok megelĘzését
szolgáló beruházások
megvalósításáról" tárgyú
Korm. határozat ROP-ra
vonatkozó intézkedéseit

Megjegyzés

2392
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2393

I. Prioritás bemutatása 4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejĦ ápolási ellátást, szociális
alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem
tevĘ tanulók arányának csökkenése azokban az
iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint
50%

%

hatás

54,37

20% csökkenés

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló diákok száma

fĘ

output

0

50000

Óvodai nevelésben részesülĘ gyermekek
számának növekedése

fĘ

eredmény

43005

45000

Szociális ellátással elért lakosság számának
növekedése

%

eredmény

0

15

MinĘségi járóbeteg szakellátásban ellátottak
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett
szakrendelések esetén)

%

eredmény

0

10

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
21,49

0,00

0,00

21,49
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
45,67

6,45

12,89

2,15

0,00

Összesen
67,16

Célértékek
2015

4.3.2

utód

4.
4.

4.3.1

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése
Prioritás
Prioritás

Oktatásfejlesztés

Akadálymentesítés

4.2.2.

utód

Szociális ellátás fejlesztése

4.2.1.

utód

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

egyfordulós

egyfordulós

automatikus

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Helyi önkormányzat,országos és helyi kisebbségi önkormányzat
Önkormányzati társulás
Jogi személyiségĦ non-profit szervezetek

0,00
21,49

0,50

7,95

6,40

12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

4.1.2.

utód

egyfordulós

2,14

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

4.1.1.

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

Rehabilitációs és hosszú idejĦ
egyfordulós
ellátás fejlesztése

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

4,50

Kedvezményezettek köre

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Projekt
kiválasztás
eljárása

egyfordulós

Konstrukció neve

utód

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

10,00

0,00

50,00

10,00

100,00

10,00

Min.

450,00

500,00

300,00

200,00

450,00

250,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

95%

95%

95%

95%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

173

1,00

31

80

5

56

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

2011.III.negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Támogatan
Konstrukció
dó
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

Közoktatási infrastruktúra
fejlesztése

Szociális
alapszolgáltatások,
gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsĘdék infrastrukturális
fejlesztése

Rehabilitációs szakellátási
helyek fejlesztése,
hosszúidejĦ ellátás
fejlesztése

Orvosi rendelĘk és
egészségházak fejlesztése

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

2394
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2395

I. Prioritás bemutatása - 5.prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A jelentĘs gazdasági potenciállal rendelkezĘ területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a
gyorsforgalmi utak elérhetĘségének a javítása, ami hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhetĘségéhez.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Saját kistérségének központi települését közúton
és tömegközlekedéssel 30 percen kívül elérĘ
lakosság számának csökkenése

fö

eredmény

26 662

2 200

Közösségi közlekedést igénybevevĘk számának
növekedése

%

eredmény

0

0

Célértékek
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
12,72

0,00

0,00

12,72
0,00

Tartalék (Mrd Ft):

ESZA tervezett aránya a prioritás keretébĘl: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
17,24

3,82

7,63

1,27

0,00

Összesen
29,96

5.1.1

5.1.2

5.1.3

utód

utód

utód

5.
5.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

egyfordulós

Prioritás
Prioritás

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

Kerékpár-forgalmi
egyfordulós
hálózat fejlesztése

Közösségi
közlekedés
fejlesztése

Közúti elérhetĘség
egyfordulós
javítása

Konstrukció
neve

0,57

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
konzorciumi partnerként:
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek
0,00
12,72

1,00

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult,
közszolgáltatási szerzĘdéssel rendelkezĘ gazdasági társaságok
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft

2011

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

11,15

Kedvezményezettek köre

11 - Magyar Közút NZrt.
31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

50,00

50,00

50,00

100,00

Min.

3 000,00

300,00

400,00

3 000,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

90%

90%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

10

3

3

4

Konstrukció
zárása
(év/(negyed-fél
év)

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

Támogatandó Konstrukció
indítása
projektek
(év/negyed-fél
tervezett
év)
száma

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Közösségi közlekedés
fejlesztése

Négy- és öt-számjegyĦ kül- és
belterületi utak burkolatának és
alépítményeinek felújítása,
útburkolatának szélesítése

Támogatható
tevékenységek
Megjegyzés

2396
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2397

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP
közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
1,67
1,56
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen

1,56

4,79

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
4,42

1,67

1,56

1,56

2014-2015

Összesen

1,51

10,72

Célérték
2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

kiemelt (TA)

Összesen:

Prioritás

kiemelt (TA)

Egyéb OP specifikus feladatok

Vásárolt kommunikáció

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
kiemelt (TA)
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

1,67

0,08

0,08

1,50

2011

1,56

0,08

0,08

1,40

2012

1,56

0,08

0,08

1,40

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Min.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

2 015

2 015

2 015

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
Támogatandó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett száma (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
év)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek

2398
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2399

5. melléklet az 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött és a már mĦködĘ klaszterek, együttmĦködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében
innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhetĘ támogatás.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A regionális OP beavatkozásainak hatására a
vállalati szektor által elĘállított Bruttó Hozzáadott
Érték (BHÉ) növekedése

mFt

hatás

2 148 899

54 000
növekedés

A fejlesztések hatására létrehozott új fĘállású
munkahelyek száma (férfi/nĘ)

db

magindikátor

0

146 / 114

Támogatás által indukált beruházások nagysága

mFt

magindikátor

0

9 600

Célérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
6,00

0,00

0,00

6,00
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
10,10

8,15

3,60

0,60

0,00

Összesen
22,45

1.1.1.

1.2.1.

1.3.1.

1.4.1.

utód

utód

utód

utód

1.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza
(új vs. utód)

Prioritás

Vállalkozói tanácsadás
támogatása

6,00

Összesen:

0,25

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,30

5,45

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Kedvezményezettek köre

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
közvetett támogatás 54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

egyfordulós

Klaszterek létrejöttének és
fejlĘdésének ösztönzése

Technológia-transzfer és helyi
kezdeményezések
támogatása

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Regionálisan
kiegyensúlyozott, vonzó
telephelyi, iparterületi
infrastruktúra kialakítása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

0

10

10

Min.

1 000

0

100

1 000

Max.

Támogatás
összege
(MFt)

8

88

2011. IV. negyedév

2011. II. negyedév

Támogatandó
Konstrukció
projektek
tervezett indítása
tervezett száma
(év/negyed-fél év)
(db)

100%

100%

97

1

2011. IV. negyedév

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

85%

50%

Max.

Támogatás
mértéke
(%)

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

Konstrukció
tervezett zárása
(év/(negyed-fél év)

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Konstrukció kkv érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- Vállalkozói tanácsadás támogatása

- Klaszterek létrejöttének és fejlĘdésének ösztönzése

- Ipari parkok és iparterületek fejlesztése
- Vállalkozói inkubáció
- Telephelyfejlesztés
- Egyedi regionális ipartelepítés
- Alkonyatipar
- Regionális TĘkebefektetési Alap

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2401

2402

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai
és szabadidĘs szolgáltatások minĘségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a
turisztikai szereplĘk együttmĦködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintĦ desztinációmarketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

2. A prioritás célkitĦzései
Célérték

Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat
által elĘállított Bruttó Hozzáadott Érték
növekedése a regionális OP beavatkozásainak
hatására

mFt

hatás

29 763

2 976
növekedés

A fejlesztések hatására létrehozott új fĘállású
munkahelyek száma

db

eredmény

0

320

1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák
számának növekedése a kereskedelmi
szálláshelyeken

db

eredmény

2 212

221 növekedés

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
7,40

0,00

0,00

7,40
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
23,37

5,63

4,44

0,74

0,00

Összesen
34,18

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

utód

utód

utód

2.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza
(új vs. utód)

Prioritás

Összesen:

52 - Egyesület
57 - Nonprofit gazdasági társaság

7,40

1,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

2013

5

20

5

Min.

300

100

300

Max.

Támogatás
összege
(MFt)

100%

Max.

Támogatás
mértéke
(%)

85

2011. I. negyedév

100%

100

15

2011. I. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

Támogatandó
Konstrukció tervezett
Konstrukció
projektek
indítása
tervezett zárása
tervezett száma
(év/negyed-fél év)
(év/(negyed-fél év)
(db)

85%

egyfordulós

6,40

2011

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

Térségi és helyi turisztikai
együttmĦködési rendszerek,
fejlesztése

11 - Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési
szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
irányító és költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

Kedvezményezettek köre

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat értékét növelĘ
egyéb szolgáltatások
infrastrukturális és minĘségi
fejlesztése

Kiemelt és integrált vonzerĘ-,
termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetek létrehozása és fejlesztése
- Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek
létrehozása és fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk illetve attrakciók létrehozása, meglevĘk
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és
fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2403

2404

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely fĘ célja a régió településeinek hálózatszerĦ fejlesztése, elsĘsorban azok gazdasági és
közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevĘ fizikai és funkcionális megújítása révén. A
prioritás feladata az elsĘdleges térségi dinamizáló tényezĘként felfogható város és térségére gyakorolt hatás
ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb
lakókörnyezet megteremtése, a városok belsĘ problémáinak kezelése.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A rehabilitált terület komplex aktivitási
mutatójának települési átlaghoz való közelítése

%

hatás

0

75

A fejlesztések hatására létrehozott új fĘállású
munkahelyek száma

fĘ

eredmény

0

230

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma

ezer fĘ

output

0

675

A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy
szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások
száma

db

eredmény

0

50

Célérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
1,10

0,00

0,00

1,10
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
9,95

9,48

0,66

0,11

0,00

Összesen
20,20

3.1.1.

3.2.1.

utód

utód

3.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza
(új vs. utód)

Prioritás

Összesen:

egyfordulós/
közvetett

Település (al)központok
kialakítása, értékmegĘrzĘ
rehabilitációja

Leromlott vagy leromlással
veszélyeztetett városrészek
rehabilitációja (20 000 fĘ
feletti városok, megyei jogú
városok kivételével)

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

Kedvezményezettek köre

Konzorciumi partnerek:
322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
326 - Többcélú kistérségi társulás
327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiségĦ társulása
328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 - Állami gazdálkodó szervezet
52 - Egyesület
54 - Köztestület
551 - Egyház
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
129 - Egyéb szövetkezet
11 - Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 - Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplĘ egyéni
vállalkozó
11 - Magyar Közút Nzrt.
11 - NIF Zrt.
11 - VárosfejlesztĘ társaság

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

1,10

1,10

2011

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

20

20

Min.

200

200

Max.

Támogatás
összege
(MFt)

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke
(%)

2011. I. negyedév

Konstrukció
tervezett indítása
(év/negyed-fél év)

12

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

12

Támogatandó
projektek tervezett
száma
(db)

2013. IV. negyedév

Konstrukció tervezett
zárása
(év/(negyed-fél év)

kkv kedvezményeztt /
kkv beszállító

Konstrukció kkv érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- ÉrtékmegĘrzĘ városrehabilitáció 10.000 fĘ feletti és 20.000 fĘ
alatti városokban
- Településkép javítása 10.000 fĘ alatti városok és 5000 fĘ
feletti falvak számára
- GazdaságélénkítĘ városfejlesztés (Jessica konstrukció)

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2405

2406

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás különbözĘ infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági
kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetĘség javításával mind az egyéni, mind a
közösségi közlekedés terén; a lakossági eredetĦ környezeti terhelés csökkentésével; a sürgĘs beavatkozást
igénylĘ magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken
a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

2. A prioritás célkitĦzései
Célérték

Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A támogatott projektek keretében EU-s
kritériumoknak megfelelĘ szennyvízkezeléssel
ellátott lakosok száma

fĘ

output

0

5 600

Kistérségi központot közúton és
tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül
elérĘk számának növekedése

1000 fĘ

eredmény

0

18 000

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
21,05

0,00

0,00

21,05
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
19,32

12,61

12,63

2,11

0,00

Összesen
46,67

4.1.1.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

utód

utód

utód

utód

4.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza
(új vs. utód)

egyfordulós

egyfordulós

egyfordulós

Kül- és belterületi utak
fejlesztése

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

Közösségi közlekedés
fejlesztése

Összesen:

egyfordulós

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság növelése

Prioritás

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

11 -

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult,
közszolgáltatási szerzĘdéssel rendelkezĘ gazdasági társaságok
572 - Területfejlesztési tanács által alapított non-profit kft.
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit
Kft.

11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt
31 - Központi költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzatok
32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.

31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
11; 21; 22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetĘ céljával
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelĘ
közszolgáltatási szerzĘdéssel
52 - Egyesület
55 - Egyház és egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

Kedvezményezettek köre

21,05

2,00

1,00

11,75

6,30

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

10

50

50

40

10

Min.

3 000

400

400

3 000

1 000

Max.

Támogatás
összege
(MFt)

100%

90%

90%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke
(%)

102

10

4

41

47

Támogatandó
projektek tervezett
száma
(db)

2011. II. negyedév

2011. I. negyedév

2011. I. negyedév

2011. I. negyedév

Konstrukció tervezett
indítása
(év/negyed-fél év)

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

Konstrukció tervezett
zárása
(év/(negyed-fél év)

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- Közösségi közlekedés fejlesztése

- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

- Térségi jelentĘségĦ közutak fejlesztése
- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

- Szennyvízelvezetés és –kezelés fejlesztése
- Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának
biztosítása
- Helyi és térségi jelentĘségĦ vízrendszerek rekonstrukciója
- Települési vízrendezés fejlesztése
- Környezeti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2407

2408

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvetĘ tudáselemek megszerezhetĘségében meglevĘ minĘségi és
területi egyenlĘtlenségek oldása; korszerĦ és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az
egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése; a közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható
módon történĘ - hozzáférhetĘvé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások
elérhetĘsége érdekében.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevĘ
tanulók arányának csökkenése azokban az
iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint
50%

%

eredmény

0,00

20% csökkenés

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló diákok száma

fĘ

eredmény

0

6500-7200

Szociális ellátással elért lakosság számának
növekedése

fĘ

eredmény

50 00060 000

75 00090 000

MinĘségi járóbeteg szakellátásban ellátottak
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett
szakrendelések esetén)

fĘ

eredmény

45 00050 000

55 00060 000

Indikátor megnevezése

Célérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
2,57

0,00

0,00

2,57

max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
16,50

1,48

0,94

0,16

0,00

Összesen
19,07

5.1.1.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

utód

utód

utód

utód

utód

5.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza
(új vs. utód)

Prioritás

Utólagos akadálymentesítés

Közszolgáltatások elérését segítĘ
informatikai rendszerek

Kistérségi szinten elérhetĘ
szociális alapszolgáltatások

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának
növelése

Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés

Konstrukció neve

Összesen:

egyfordulós

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

Kedvezményezettek köre

2,57

0,50

2,07

2011

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0

0

50

Min.

500

500

400

Max.

Támogatás
összege
(MFt)

Támogatandó
projektek
tervezett száma
(db)

4

1

2011. III. negyedév

100%

5

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

100%

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

90%

2011. I. negyedév

Konstrukció
tervezett indítása
(év/negyed-fél év)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Max.

Támogatás
mértéke
(%)

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

Konstrukció
tervezett zárása
(év/(negyed-fél év)

kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- Közszolgáltatások elérését segítĘ informatikai
rendszerek

- Rehabilitációs ellátás fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
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NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás
keret egyrészt a OP közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval
kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek
finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb tevékenységek (pl. a monitoring
bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

Célérték

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
0,98

0,92

0,83

2,73

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

-

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
2,68

0,98

0,92

0,83

0,62

Összesen
6,02

2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konsrukció
Konstrukc
státusza (új vs.
ió kódja
utód)

Prioritás

Egyéb OP specifikus feladatok

Összesen:

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Vásárolt kommunikáció

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,05

0,05

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,98

0,88

2011

0,92

0,05

0,05

0,83

2012

0,83

0,04

0,04

0,75

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

NR

NR

NR

NR

Min.

NR

NR

NR

NR

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

2 015

2 015

2 015

Konstrukció
Támogatandó
Konstrukció
tervezett zárása
projektek
tervezett indítása
(év/(negyed-fél
tervezett száma (év/negyed-fél év)
év)

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége
(kkv kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2411

2412

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

6. melléklet az 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2413

Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

I. Prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritástengely a versenyképesség, elsĘsorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált
fejlesztéséhez járul hozzá. ElĘsegíti a régión belüli kohézió erĘsítését is – köszönhetĘen a vállalati K+F és innovációs
aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítendĘ
pénzügyi eszközök alkalmazásának.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A vállalkozások K+F ráfordításainak
növekedése a program hatására

millió Ft

eredmény

53 414,00

évi 14%-os átlagos
növekedés 2015-ig

A vállalati szektor által megtermelt bruttó
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a program
hatására

%

eredmény

0,00

3,00

Támogatás által indukált beruházások
nagysága (MrdFt)

MrdFt

eredmény

0,00

85,00

LétrejövĘ új munkahelyek száma

fĘ

eredmény

0,00

5 000,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2113
Összesen
41,88

30,08
8,80
3,00
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
88,57

44,84

25,13

4,19

0,00

Összesen
162,72

Célérték
2015

új

utód

utód

utód

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

0,00

0,00

MinĘség-, környezet és egyéb
irányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének
támogatása

E-kereskedelem, és egyéb eszolgáltatások támogatása

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.4.4.

1.4.3.

1.4.2.

EsélyegyenlĘségi
célcsoportok támogatása a
foglalkoztatásban

Üzleti környezet tanácsadás

Automatikus

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4.
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

1,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Vállalati
folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem
támogatása

Szélessávú körzethálózati
fejlesztések támogatása
Logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztése

0,00

1.2.4.

1.4.1.

0,00

Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés

1.2.3.

Automatikus

0,00

Nemzetközi
szolgáltatóközpontok
létrehozása, fejlesztése

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

MunkalehetĘségteremtĘ
beruházások támogatása a
leghátrányosabb kistérségben

1.2.2.

2 - mikrovállalkozás
A) Automatikus
3 - kisvállalkozás
B) Egyfordulós, nyílt
4 - középvállalkozás

Vállalati technológia fejlesztés

1.2.1.

11,28

0,00

0,00

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Vállalati kutatás-fejlesztési
profil erĘsítése

Vállalkozások beszállítói és
technológiai innovációs
együttmĦködésének
fejlesztése

1.1.5.

7,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

4,80

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

1.1.6.

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4.
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Kedvezményezettek köre

Vállalati innováció ösztönzése Egyfordulós, nyílt

Projekt
kiválasztás
eljárása

1.1.4.

1.1.3.

1.1.2.

Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység,
valamint a K+F és
technológiai együttmĦködések
fejlesztése

1.1.1.

Kutatási központok
fejlesztése, megerĘsítése
Innovációs és technológia
parkok támogatása, pólus
innovációs klaszterek
támogatása

Konstrukció neve

Konstrukció
kódja

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Min.

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

75%

0%

0%

0%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

170

0

0

0

0

0

400

0

0

0

1 400

0

0

350

0

0

0

2011. 1. fé

2011. 1. fé

2011. 1. fé

2011. 1. fé

2013. 2. fé

2013. 2. fé

2013. 2. fé

2013. 2. fé

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
Támogatandó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett száma (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
év)

- eszközbeszerzés
- képzés
- tanácsadás
- (ingatlanfejlesztés)

hardver
szoftver
tanácsadás

- Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- MinĘség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
(ingatlanfejlesztés)

kísérleti fejlésztés
(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett szolgáltatások, marketing költség,
beruházás)
innovációs tevéjkenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

2414
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

utód

utód

utód

Vállalkozásfejlesztési
létesítmények infrastruktúra
és szolgáltatás fejlesztése

Összesen:

30,08

7,00

11 - Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Gazdasági együttmĦködések
Egyfordulós, nyílt
és hálózatok fejlesztése

Egyfordulós, nyílt

1,00

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011

8,80

0,00

0,00

0,00

2012

3,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

1,00

Kedvezményezettek köre

KKV-k részére vállalkozás-,
üzlet és piacfejlesztési
Egyfordulós, nyílt
(tanácsadói) szolgáltatások
igénybevételének támogatása

Projekt
kiválasztás
eljárása

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Konstrukció neve

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

0,00

10,00

10,00

0,00

Min.

1 000,00

1 000,00

200,00

Maximum
a
komponen
s
keretének
17%-a

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

70%

80%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

2 427

95

12

0

2010. 1. fé

2011. 1. fé

2011. 1. fé

2010. 2. fé

2013. 2. fé

2013. 2. fé

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

kkv kedvezményezett

Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
tervezett
Támogatandó
érintettsége (kkv
tervezett zárása
indítása
projektek
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett száma (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
év)

A termelĘ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése,
létesítése, illetve a meglévĘ épületek átalakítása, bĘvítése a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása
- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerĦsítése, bĘvítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a
vállalkozás
betelepülésének, illetve továbbfejlĘdésének
- Eszközök beszerzése
- IT fejlesztések (hardver, szoftver)
- TermelĘ tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése
- ElĘkészítĘ tevékenységek
- A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
- MinĘség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
- Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés
- Kármentesítés
- Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése
- Inkubátor emelt szintĦ szolgáltatásainak megvalósításához szükséges
berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, mĦszerek, gépek,
berendezések beszerzése, informatikai hálózat kiépítése.
- Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása az újonnan alakult, illetve az ún. sta
- Kármentesítés
- Földterület vásárlás
- Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység

- A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és
minĘségének bĘvítéséhez szükséges építés, átalakítás, bĘvítés
- A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások
- Eszközök beszerzése
- IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs
technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása)
- ElĘkészítĘ tevékenységek
- A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
- Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történĘ igénybevétele
- MinĘség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
- Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés
- Benchmarking klub üzemeltetése
- Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése,
- Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése;
- A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása

- Alap- és emeltszintĦ tanácsadási tevékenységek
- A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
- ElĘkészítĘ tevékenységek
- Projekt menedzsment
- Marketingtevékenység
- Eszközök beszerzése
- Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat minĘségbiztosítása)

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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1.3.1

1.3.2

utód

utód

utód

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Garancia program
hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások részvételével

Max.

Nem
releváns

0,00

29,05

Nem
releváns

Nem
releváns

Min.

Korlátozott
mértékĦ
kockázatmegosztá
s.

A piaci kamatláb
és a program
keretében nyújtott
mikrohitel
kamatlába közötti
különbség.

Max.

Támogatás
mértéke (%)

Max.

Támogatás
mértéke (%)

300
végsĘ
kedvezményezett
(kkv)

15-20 pénzügyi
közvetítĘ

2.000 végsĘ
kedvezményezett
(kkv)

20-30 pénzü-gyi
közvetítĘ

1 000,00

2 310

2009.július

2007. november

2007.október

Konstrukció
tervezett
Támogatandó
indítása
projektek
tervezett száma (év/negyed-fél
év)
Konstrukció
Támogatandó
tervezett
projektek
indítása
tervezett száma (év/negyed-fél
év)

1 pénzügyi
A Holdingalap
közvetítĘ
részesedésének
Nem
maximális mértéke
10 végsĘ
releváns
az egyes
kedvezményezett
alapokban max. 70
(kkv)
%.

Nem
releváns

Nem
releváns

Max.

Támogatás
összege (MFt)

Min.

Támogatás
összege (MFt)

4,04

7,09

2007-2013

A konstrukció végsĘ kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a
kiírás keretében az Ęket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítĘi
kör pályázhat:
A hitelintézetekrĘl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások,
Pénzügyi eszközök
(kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház),
amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi
szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása)
végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek.
Azok a pénzügyi intézmények, amelyek a Hpt. alapján kezesség
és/vagy bankgarancia nyújtására jogosultak.

Kedvezményezettek köre

Projekt
kiválasztás
eljárása

2011
2012
2013
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

17,92

Kedvezményezettek köre

Projekt
kiválasztás
eljárása

A konstrukció végsĘ kedvezményezettjei a mikro-, kis- és
középvállalkozások, azonban a kiírás keretében az Ęket
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítĘi kör pályázhat:
A hitelintézetekrĘl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
Hitel program
CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások,
mikrofinanszírozó szervezetek
Pénzügyi eszközök
(kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház),
és hitelintézetek és pénzügyi
amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi
vállalkozások részvételével
szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása)
végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek.
A Hpt. 2.§ (1) h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei
és fĘvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok

Konstrukció neve

Konstrukció neve

A konstrukció végsĘ kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a
kiírás keretében az Ęket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítĘi
kör pályázhat:
Olyan független, a tĘkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.)
Közösen létrehozott kockázati
Pénzügyi eszközök 296/G.§ (1) bekezdése szerint bejegyzett kockázati tĘkealapot
1.3.3.
tĘkealapok
kezelĘ szervezet lehet a Holdingalap szerzĘdéses partnere,
amely megfelelĘ referenciákkal valamint érvényes engedéllyel
rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázati
tĘkealap kezelésére.
Pénzügyi eszközök
Összesen:

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Folyamatos - A
végsĘ
kedvezményezettek
számára a
támogatás 2010.
elsĘ negyedévétĘl
elérhetĘ

Folyamatos - A
végsĘ
kedvezményezettek
számára a
támogatás 2007
végétĘl 2015-ig
folyamatosan
elérhetĘ

Folyamatos - a
végsĘ
kedvezményezettek
számára a
támogatás 2007
végétĘl 2015-ig
folyamatosan
elérhetĘ

KKV kedvezményezett

KKV kedvezményezett

KKV kedvezményezett

Konstrukció kkv
Konstrukció
érintettsége (kkv
tervezett zárása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)
év)

Konstrukció kkv
Konstrukció
érintettsége (kkv
tervezett zárása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)
év)

TĘkefinanszírozás, tulajdonosi hitelnyújtás „Co-investment” befektetési alap
struktúrákban

Garancia, viszontgarancia.

A hitelek és pénzkölcsönök felhasználható gépek, berendezések, egyéb tárgyi
eszköz beszerzések és más beruházások finanszírozására, a már meglévĘ üzleti
tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bĘvítésére és/vagy fejlesztésére, illetve a
tevékenységbĘvítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások biztosítására.
A KKVH hiteltermék esetében a hitel felhasználható
- tárgyi eszközbe történĘ beruházáshoz,
- a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc,
know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak)
vásárlásához, elĘállításához,
- a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz
finanszírozásához.
Az UMFOR hiteltermék tevékenységbĘvítést célzó forgóeszköz finanszírozásra
használható fel.
A kombinált termék esetében eszközbeszerzés, szoftver beszerzése, ingatlan
bérleti díj és eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolható induló készlet
beszerzése támogatható.

Támogatható tevékenységek

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

Megjegyzés
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

II. Prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás elsĘsorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elĘ az elérhetĘség, a közlekedési
kapcsolatok mennyiségi és minĘségi javításával, szem elĘtt tartva a környezetileg fenntartható közlekedési módok
térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A fĘ- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és
közösségi közlekedési módok térnyerését.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A közösségi közlekedésben szállított utasok
számának szinten tartása a régió városaiban

fĘ

eredmény

1 405 000,00

1 405 000,00

Az átmenĘ forgalom csökkenése a fĘvárosi
belterületi fĘutakon

%

eredmény

0,00

5,00

Indikátor megnevezése

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
0,00

0,00

0,00

0,00

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
53,84

4,04

0,00

0,00

0,00

Összesen
57,88

Célérték
2015

2.

Összesen:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

2.2.1

Közösségi közlekedés
fejlesztése
Prioritás

A régió külsĘ elérhetĘségét
javító közlekedési
infrastruktúra fejlesztése

2.3.1

0,00

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

Regionális kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése

Kedvezményezettek köre

Közúti elérhetĘség javítása

Projekt
kiválasztás
eljárása

2.1.2

Konstrukció neve

2.1.1

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Min.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

0%

0%

0%

0%

0%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

.|]pS0DJ\DURUV]iJL2SHUDWtY3URJUDP
ŬĐŝſƚĞƌǀ;ϮϬϭϭͲϭϯͿ

0

0

0

0

0

Támogatandó
projektek
tervezett
száma

Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
tervezett
érintettsége (kkv
indítása
zárása
kedvezményezett/kkv
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
év)
Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

III. Prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi
fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerĘ fejlesztésével megjeleníthetĘvé válnak olyan fejlesztések, melyek
komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A turisztikai ágazat által létrehozott BHÉ
növekedése

mFt

hatás

734 456,00

1 000 000,00

A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma
(fĘ, 2000-2004 és 2010-2013 évek átlaga)

%

hatás

5,5 millió
vendégéjszaka
(2000-2004)

40%-os
emelkedés

ÉlĘhely helyreállításával, fejlesztésével érintett
terület

ha

eredmény

0,00

6 500,00

A fejlesztések által közvetlenül érintett népesség

fĘ

eredmény

0,00

100 000,00

A turizmushoz kapcsolódó tevékenységek
keretében létrehozott új munkahelyek száma a
régióban

fĘ

eredmény

0,00

300,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
4,91

0,00

0,00

4,91

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10 %

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
42,20

4,43

2,95

0,49

0,00

Összesen
50,07

Célérték
2015

utód

utód

3.

3.3.4

Fenntartható életmód és
fogyasztás
Prioritás

Megújuló energia-hordozó
felhasználás növelése

Települési hulladéklerakók
rekultivációja

3.3.2

3.3.3

Vízgazdálkodási
tevékenységek

3.3.1

Összesen:

egyfordulós

egyfordulós

3.2.3

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségĦ vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mezĘgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)
Költségvetési szerv és intézménye (3)
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségĦ nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetĘ céljával
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelĘ
közszolgáltatási szerzĘdéssel

4,91

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Az erdei iskola és erdei óvoda
hálózat infrastrukturális
fejlesztése

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

ÉlĘhely-megĘrzĘ mezĘ- és
erdĘgazdálkodás
infrastrukturális alapjainak
megteremtése

0,56

3.2.2

52 - Egyesület
57 - Nonprofit gazdasági társaság
0,00

egyfordulós

2,35

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

Turisztikai fogadóképesség
fejlesztése

11 - Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

Kedvezményezettek köre

Természeti értékek védelme

utód

egyfordulós

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

Projekt
kiválasztás
eljárása

3.2.1

3.1.1

utód

Konstrukció neve

3.1.2

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

5,00

10

15

20

5

Min.

500,00

500

80

100

300

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

85%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

64

8

20

6

30

2011. I. félév

2011. I. félév

2011. I. félév

2011. I. félév

2013. II. félév

2013. II. félév

2013. II. félév

2013. II. félév

Konstrukció
Konstrukció
Támogatandó
tervezett
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél
tervezett száma (év/negyed-fél
év)
év)

kkv kedvezményezett

kkv beszállító

kkv kedvezményezett/ kkv
beszállító

kkv kedvezményezett/ kkv
beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Biomassza-felhasználás, Biológiai hulladék alapú
biogáz termelés és felhasználás, Geotermikus energia
hasznosítása, HĘszivattyús rendszerek telepítése,
napenergia hasznosítása, vízenergia hasznosítása,
Hálózatra nem termelĘ szélenergia-kapacitások
építése, Megújuló energiaforrásokat hasznosító
közösségi távfĦtĘ rendszerek kialakítása,
korszerĦsítése, Megújuló bázisú szilárd tüzelĘanyag
elĘkészítése (pl. pellet, brikett, faapríték elĘállítás vagy
szennyvíz¬iszapból nyert (szárított, brikettált, illetve
formázott) tüzelĘanyag, elĘállítására szolgáló termelĘ
kapacitások létrehozása). Szélenergia hasznosítás,
Adott projekten belül a különbözĘ megújuló
energiaforrások alkalmazása kombinálható.

- az elválasztott rendszerĦ csapadékvíz-elvezetĘ
hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója,
fejlesztése;
- belterületet veszélyeztetĘ vízfolyások és
belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének
tervezése, kivitelezése;
- belterületet védĘ dombvidéki árvízcsúcs-csökkentĘ
tározók, záportározók és átemelĘk, valamint síkvidéki
belvíztározók rekonstrukciójának, építésének
tervezése, kivitelezése;
- belterületet védĘ övárok-rendszer
rekonstrukciójának, kiépítésének tervezése,
kivitelezése;
- településrĘl elvezetett vizek visszatartását, tározását,
közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító
rendszerek rehabilitációjának és kiépítésének
tervezése, kivitelezése;
- bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító
eszközök beszerzése, korszerĦsítése.

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk, illetve attrakciók létrehozása,
meglévĘk fejlesztése, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

IV. Prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerĘ-piaci szervezetek mĦködési
hatékonyságának javításával, a humán erĘforrások minĘségi erĘsödéséhez hozzájáruló közoktatási-mĦvelĘdési, valamint
szakképzési, felsĘoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése
révén.
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre,
energiahatékonyságra.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A régió foglalkoztatási rátájának emelkedése

%

hatás

63,30

65,00

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem
tevĘ tanulók arányának csökkenése azokban
az iskolákban, ahol ezen tanulók aránya több
mint 50 %

%

hatás

47,46

39,00

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló diákok száma

fĘ

eredmény

0,00

14 000,00

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló hátrányos helyzetĦ gyermekek száma

fĘ

eredmény

0,00

2 250,00

A fejlesztett szociális szolgáltatásokat igénybe
vevĘ lakosság számának növekedése

fĘ

eredmény

0,00

80 000,00

LétrejövĘ új munkahelyek száma

fĘ

eredmény

0,00

100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2113
Összesen
2,04

0,00

0,00

2,04

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280. HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
72,92

0,61

1,22

0,20

0,00

Összesen
74,96

Célérték
2015

4.5.3.

4.

Elektronikus helyi
közigazgatási infrastruktúra
fejlesztése
Prioritás

Összesen:

egyfordulós

0,00

Önkormányzatok illetĘleg
önkormányzati feladatellátást
biztosító egyes
közszolgáltatások
akadálymentesítése

4.5.2.

4.7.1.

0,00

BölcsĘdei ellátást nyújtó
intézmények infrastrukturális
fejlesztése és kapacitásának
bĘvítése

4.5.1.

utúd

0,00

Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése

4.4.2.

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
2,04

0,50

1,54

0,00

Állami fenntartású
közintézmények
akadálymentesítése

4.4.1.

Közoktatási intézmények
beruházásainak támogatása

0,00

Bentlakásos intézmények
korszerĦsítése, kiváltása

4.6.1.

0,00

A Közép-magyarországi régió
egészségügyi informatikájának
fejlesztése

4.3.3.

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

0,00

Kistérségi járóbeteg
szakellátás fejlesztése a Középmagyarországi régióban

4.3.2.

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Kedvezményezettek köre

Közép-magyarországi régió
fekvĘbeteg-szakellátási
intézményrendszerének
fejlesztése

egyfordulós

Projekt
kiválasztás
eljárása

4.3.1.

4.2.1.

4.1.2.

A szakképzés és felnĘttképzés
infrastruktúrájának fejlesztése

4.1.1.

Az integrált foglalkoztatási és
szociális szolgáltató rendszer
kialakítása
A felsĘoktatási kapacitások
fejlesztése

Konstrukció neve

Konstrukció
kódja

utód

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

0

20

Min.

500

500

100

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

90%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

12

1

11

2011. I. félév

2011. I. félév

2013. II. félév

2013. II. félév

Konstrukció
Konstrukció
Támogatandó
tervezett
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél
tervezett száma (év/negyed-fél
év)
év)

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

Közszolgáltatások elérését segítĘ informatikai
rendszerek.

Infrastruktúra fejlesztés keretében építés, bĘvítés,
felújítás és eszközbeszerzés.

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

V. Prioritás: Települési területek megújítása
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók
végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezĘs területek fizikai megújítását és a városi funkciók
(gazdasági, közösségi, közfunkciók) bĘvítését, illetve a kisvárosokban és 5000 fĘnél népesebb falvak esetében
helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

fĘ

eredmény

0,00

350 000,00

A rehabilitált terület komplex aktivitási
mutatójának települési átlaghoz való közelítése

%

eredmény

akcióterületi
tervek alapján

75,00

A felújított településrészeken megtelepedĘ
vállalkozások telephelyeinek száma

db

eredmény

0,00

100,00

A támogatott projektek eredményeként elért
energia-megtakarítás

TJ

eredmény

0,00

130,00

Indikátor megnevezése
Támogatással érintett lakosok száma a
rehabilitált településrészeken

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
0,00

0,00

0,00

0,00

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
33,47

24,40

0,00

0,00

0,00

Összesen
57,88

Célérték
2015

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

5.

5.2.3

5.2.2

5.2.1

5.1.1

Konstrukció
kódja

Szociális célú
városrehabilitáció
Pest megyei településközpontok fejlesztése
Budapesti integrált
városfejlesztési program
GazdaságélénkítĘ
városfejlesztés (JESSICA
konstrukció)
Prioritás

Konstrukció neve

Összesen:

Projekt
kiválasztás
eljárása

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Kedvezményezettek köre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Min.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

0%

0%

0%

0%

0%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

0

0

0

0

0

Támogatandó
projektek
tervezett
száma

Konstrukció
Konstrukció
tervezett
tervezett zárása
indítása
(év/(negyed-fél
(év/negyed-fél
év)
év)
Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)
Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP
közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
3,55
3,08
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen

3,08

9,72

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
6,19

3,55

3,08

3,08

2014-2015

Összesen

1,49

17,40

Célérték
2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konstr
Konsrukció
státusza (új vs. ukció
kódja
utód)

Projekt
kiválasztás
eljárása

Prioritás

Egyéb OP specifikus feladatok

Vásárolt kommunikáció

Összesen:

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
kiemelt (TA)
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött összeg
(KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

3,55

0,18

0,18

3,20

2011

3,08

0,15

0,15

2,78

2012

3,08

0,15

0,15

2,78

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Min.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

2 015

2 015

2 015

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
dó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
év)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek

2426
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
3. szám

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
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NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az
újonnan létrejött, s a már mĦködĘ klaszterek, együttmĦködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében
technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Klaszterekben, támogatott együttmĦködésekben
résztvevĘ vállalatok árbevételének növekedése

%

eredmény

0

7

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari
területek nettó beépítettségének növekedése

%

eredmény

0

77

A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése
a program hatására

%

hatás

0

1,0

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari
területek nettó beépítettségének növekedése

%

eredmény

0

77

Támogatás által indukált beruházások nagysága

millió Ft

hatás

0

15 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
9,60

0,00

0,00

9,60

Tervezett ESZA arány (%): max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
6,73

10,58

5,76

0,96

0,00

Összesen
24,03

Célérték
2015

1.2.1.

1.3.1.

utód

utód

1.

1.1.1.

utód

Konsrukció
Konstrukció
státusza (új vs.
kódja
utód)

8,30

9,60

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi
személyiség nélküli egyéb vállalkozás
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
egyfordulós,
szervek
közvetett támogatás 52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Összesen:

Vállalati tanácsadás

Befektetési környezet
fejlesztése

Prioritás

0,40

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
közvetett támogatás 54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,90

egyfordulós

Vállalati együttmĦködések és
klaszterek támogatása

Kedvezményezettek köre

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiségĦ vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

10

0

10

Min.

1 000

1 000

400

200

Max.

Támogatás összege
(MFt)

100%

100%

100%

90%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

114

100

1

13

2011. I. negyedév

2011. I. negyedév

2011. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

2013. IV. negyedév

Konstrukció
Konstrukció
Támogatandó
tervezett indítása tervezett zárása
projektek
(év/negyed-fél
(év/(negyed-fél
tervezett száma
év)
év)

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

- Ipari parkok fejlesztése
- Ipari területek fejlesztése
- Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bĘvítése és fejlesztése
- Telephelyfejlesztés
- Egyedi regionális ipartelepítés támogatása
- Regionális TĘkebefektetési Alap

- Tanácsadási tevékenység válallkozásoknak

- Regionális jelentĘségĦ klaszterek közös
beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak
kialakítása és fejlesztése
- Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati
együttmĦködések fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2429

2430

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megĘrzése, klaszter jellegĦ
együttmĦködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minĘségĦ fejlesztése, mely tartalmazza: a
termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek
integrált fejlesztését; tájegységekre jellemzĘ ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások
támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat
által elĘállított hozzáadott érték növekedése

%

eredmény

0

4,5

A vendégéjszakák számának növekedése a
kereskedelmi helyeken (1000 fĘre vetítve)

db

eredmény

3 600

4 200

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése

%

eredmény

0

45

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
14,12

0,00

0,00

14,12

Tervezett ESZA arány (%): max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
17,76

5,53

8,47

1,41

0,00

Összesen
33,17

Célérték
2015

2.2.1.

2.3.1.

utód

utód

2.

2.1.1.

utód

Konsrukció
Konstrukc
státusza (új vs.
ió kódja
utód)

Prioritás

Helyi, térségi desztináció
menedzsment szervezetek
létrehozása, fejlesztése

Összesen:

egyfordulós

kiemelt,
egyfordulós

A régió történelmi és
kulturális örökségének
fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti
értékeken alapuló aktív
turisztikai programok
fejlesztése

Szálláshelyek bĘvítése és
szolgáltatásainak minĘségi
fejlesztése

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

Kedvezményezettek köre

52 - Egyesület
57 - Nonprofit gazdasági társaság

11 - Jogi személyiségĦ gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési
szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító
és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

14,12

0,85

13,27

2011

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

5

20

5

Min.

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1 500

100

100%

85%

120

14

106

2011. I. negyedév

2011. I. negyedév

2013. IV.
negyedév

2013. IV.
negyedév

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
dó
tervezett zárása
érintettsége (kkv
indítása
projektek
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
év)
beszállító/nincs kkv)
év)
száma

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

1 500

Max.

Támogatás
összege (MFt)

- Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése
- Balatoni Helyi és térségi Turisztikai
Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése

Turisztikai vonzerĘk illetve attrakciók
létrehozása, meglevĘk fejlesztése, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakítása és
fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2431

2432

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Városfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók
végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezĘs területek fizikai megújítását és a városi funkciók
(gazdasági, közösségi, közfunkciók) bĘvítését, illetve a kisvárosokban és 5000 fĘnél népesebb falvak esetében
helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A rehabilitált terület komplex aktivitási
mutatójának települési átlaghoz való közelítése
(az átlag százalékában kifejezve)

%

hatás

akcióterületi
tervek alapján

75

A támogatással érintett területen telephellyel
rendelkezĘ vállalkozások számának növekedése

db

eredmény

0

130

Támogatással érintett lakosok száma a
rehabilitált településrészeken

fĘ

eredmény

0

500 000

Közösségi közlekedést igénybe vevĘk számának
szinten tartása

fĘ

hatás

124 951 000

125 000 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
0,00

0,00

0,00

0,00

Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
13,58

8,59

0,00

0,00

0,00

Összesen
22,17

Célérték
2015

3.1.1.

3.2.1.

utód

utód

3.

Konstr
ukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Prioritás

Összesen:

0,00

0,00

2012

ϮͬϮ

0,00

2013

Min.

Max.

Támogatás
összege (MFt)
Max.

Támogatás
mértéke (%)

0

0

0%

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

2011

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

Helyi és helyközi közösségi
közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítása

Kedvezményezettek köre

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

Projekt
kiválasztás
eljárása

Városközponti területek és
leromlott városrészek
fejlesztése

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
dó
tervezett zárása
érintettsége (kkv
indítása
projektek
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
év)
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
Támogatható
tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
2433

2434

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési
infrastruktúra
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedĘ környezetbarát rendszerek alkalmazásának elĘsegítése, környezeti
tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelĘen.
Az alsóbbrendĦ közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belsĘ elérhetĘségi
viszonyainak javítása.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A támogatott projektek keretében EU-s
kritériumoknak megfelelĘ szennyvízkezeléssel
ellátott lakosok száma

ezer fĘ

eredmény

0

20

A támogatott projektek keretében ár- és
csapadékvíz károktól megvédett lakosság

ezer fĘ

eredmény

0

28

A rekultivált hulladéklerakók száma

db

output

0

20

Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen
belül elérĘ lakosság számának növekedése

fĘ

eredmény

0

3 000

Új utak hossza (négy és öt-számjegyĦ)

km

output

0

50

Felújított utak hossza (négy és öt-számjegyĦ)

km

output

0

400

Új, támogatott épített kerékpárút hossza

km

output

0

75

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2013
8,55

0,00

0,00

8,55

Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
18,11

3,09

5,13

0,86

0,00

Összesen
27,19

Célérték
2015

4.1.1.

4.2.1

4.3.1

utód

utód

utód

4.

Konstrukció
kódja

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

Prioritás

Térségi közlekedési
kapcsolatok fejlesztése

Összesen:

egyfordulós

egyfordulós

Környezetvédelmi
infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

Felszíni vizek minĘségének
javítása és felszíni vizek
okozta kockázatok
csökkentése

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

11 - Magyar Közút NZrt.,Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
31 - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Központi
Költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások

11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvetĘ céljával
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelelĘ
közszolgáltatási szerzĘdéssel
31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
32 -Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek,
52 - Egyesület
55 - Egyház
56 - Alapítvány
57 - Non-profit gazdasági társaság

Kedvezményezettek köre

8,55

3,30

5,25

2011

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

10

50

10

Min.

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

32

3 000

3 000

100%

100%

39

7

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév

kkv beszállító

kkv beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
dó
tervezett
tervezett
érintettsége (kkv
projektek
indítása
zárása
kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél (év/(negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
száma
év)
év)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

400

Max.

Támogatás
összege (MFt)

- Településeket összekötĘ utak fejlesztése
- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

- Kistelepülések szennyvízkezelése
- Bel- és külterületi vízrendezés
- Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók
rekultivációja
- Fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek
programjainak támogatása

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
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I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: - Helyi és térségi közszolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejĦ ápolási ellátást, szociális
alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények
infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevĘ fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevĘ
tanulók arányának csökkenése azokban az
iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint
50%

%

eredmény

41

20%-os csökkentés

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben
tanuló diákok száma

fĘ

eredmény

0

8 000

Óvodai nevelésben részesülĘ gyermekek
arányának növekedése

%

eredmény

91

94

Szociális ellátással elért lakosság számának
növekedése

fĘ

eredmény

0

30 000

MinĘségi járóbeteg szakellátásban ellátottak
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett
szakrendelések esetén)

fĘ

eredmény

0

250 000

Célérték

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
Összesen
2011
2012
2113
6,00

0,00

0,00

6,00

Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
16,17

4,90

3,60

0,60

0,00

Összesen
25,27

2015

5.2.1.

5.3.1.

5.4.1.

utód

utód

utód

5.

5.1.1.

utód

Konsrukció
Konstr
státusza (új vs. ukció
utód)
kódja

egyfordulós

egyfordulós

automatikus

Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése

Kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik
fejlesztése

A regionális információs
társadalom kiteljesítése

Összesen:

egyfordulós

Szociális infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

Prioritás

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

6,00

0,50

1,30

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek

3,00

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

1,20

Kedvezményezettek köre

12 - Szövetkezet
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségĦ nonprofit szervezet

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0

0

10

20

20

Min.

500

500

300

450

80

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

90%

90%

90%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

61

1

10

40

10

2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév

2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév

kkv beszállító

kkv kedvezményeztt / kkv
beszállító

kkv kedvezményeztt / kkv
beszállító

kkv beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
dó
tervezett
tervezett zárása
érintettsége (kkv
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
év)
beszállító/nincs kkv)
száma
év)

- Kapcsolódás az EKOP regionális
alkalmazásszolgáltató rendszereihez

- Óvodák fejlesztése

- Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak
kialakítása
- Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése
- Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok
kialakítása
- Hosszú idejĦ ápolás fejlesztése

- Bölcsödék fejlesztése

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

3. szám
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP
közremĦködĘ szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szintĦ kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének finanszírozására szolgál. Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

%

eredmény

0,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,76
0,71
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen

0,71

2,18

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
2011
2012
2013
2,67

0,76

0,71

0,71

2014-2015

Összesen

0,65

5,50

Célérték
2015
100,00

6.1.2.

6.2.1.

utód

utód

6.

6.1.1.

utód

Konsrukció
Konstr
státusza (új vs. ukció
utód)
kódja

Prioritás

Egyéb OP specifikus feladatok

Összesen:

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

kiemelt (TA)

Az operatív program technikai szintĦ lebonyolítása
(közremĦködĘ szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása)

Vásárolt kommunikáció

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

0,00

0,00

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási igénnyel
lekötött összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek esetében)
(Mrd Ft)

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül

Kedvezményezettek köre

0,76

0,04

0,04

0,69

2011

0,71

0,04

0,04

0,64

2012

0,71

0,04

0,04

0,64

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

0,00

0,00

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Min.

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

0

0

Támogatandó
projektek
tervezett
száma

2 015

2 015

2 015

KKV beszállító

KKV beszállító

KKV beszállító

Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
tervezett zárása
érintettsége (kkv
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
(év/negyed-fél
év)
beszállító/nincs kkv)
év)

2 futó projekt 2015-ig

2 futó projekt 2015-ig

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakértĘi tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

Megjegyzés

- potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

- döntés-elĘkészítés
- szerzĘdéskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellenĘrzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

Különösen az alábbiak:

Támogatható tevékenységek

3. szám
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2439

2440

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

A Kormány 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozata
a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról
A Kormány
1. elrendeli, hogy azon vendéglátó üzletekben, amelyekben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható,
mûsoros elõadás, tánc rendezhetõ, továbbá a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak
alapján szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék folytatható, a megyei kormányhivatalok
közremûködésével összehangolt, fokozott hatósági ellenõrzéseket kell végrehajtani;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
megkezdésére: azonnal
végrehajtására: folyamatosan 2011. május 15-ig
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, valamint a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az ellenõrzési
feladatot ellátó hatóságok tapasztalatairól tájékoztassa a nyilvánosságot;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatosan
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
vizsgálja meg a rendezvényszervezõi kamara létrehozásának szükségességét, továbbá a rendezvényszervezõk
kötelezõ felelõsségbiztosításának, a fiatalkorúak fokozott védelmének, az alkoholvásárlás ésszerû korlátok közé
szorításának, és súlyosan jogsértõ magatartások szigorúbb büntetõjogi megítélésének lehetõségét.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2011. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 6/2011. (II. 15.) NGM utasítása
az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban mûködõ, a megfelelõségértékelõ
szervezeteket kijelölõ bizottságról, valamint a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységével
kapcsolatos hatósági döntések elõkészítésének és meghozatalának rendjérõl

A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben, a megfelelõségértékelõ szervezetek
kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendeletben foglalt feladatok végrehajtására a következõ
utasítást adom ki:

1. §

(1) A megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésére irányuló eljárásban közremûködõ bizottság (a továbbiakban:
kijelölési bizottság) az iparügyekért felelõs miniszter mint kijelölõ hatóság részére megállapított feladatok
vonatkozásában a döntések elõkészítésére, a javaslatok megfogalmazására és a szakmai álláspontok kialakítására, a
Nemzetgazdasági Minisztérium érintett szakmai egységei és háttérintézményei képviselõinek részvételével
létrehozott testület.
(2) A kijelölési bizottság mûködési rendjét maga állapítja meg.

3. szám
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2. §

(1) A kijelölési bizottság munkájában a Nemzetgazdasági Minisztérium érintett szakmai egységeinek, a Kereskedelmi és
Fogyasztóvédelmi Osztálynak, a Befektetés-politikai Osztálynak, az Építés-gazdaságszabályozási Osztálynak, a
Notifikációs Központnak és az Innovációs Osztálynak 1–1 képviselõje állandó tagként vesz részt. A bizottságban a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1–1 állandó taggal képviselteti
magát.
(2) A kijelölési bizottság vezetõjét és állandó tagjait a miniszter megbízásából a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs
államtitkár bízza meg, amely megbízás öt évre szól.
(3) Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a kijelölési
bizottság – a kijelölési bizottság vezetõjének írásos felkérésére – kiegészül az adott minisztérium szavazati joggal
rendelkezõ képviselõjével.

3. §

A Korm. rendeletben az iparügyekért felelõs miniszter számára az Európai Bizottság és EGT államok felé elõírt
tájékoztatási feladatokat a kijelölési bizottság vezetõje végzi.

4. §

A kijelölési bizottság kizárólagos hatáskörei:
a) a kijelölési kérelemmel kapcsolatos döntések elõkészítése,
b) a kijelölt szervezetek ellenõrzésére vonatkozó éves ellenõrzési terv összeállítása,
c) a kijelölést követõ ellenõrzés alapján kiadásra kerülõ, engedélyt felfüggesztõ, engedélyt részben vagy egészben
visszavonó döntés elõkészítése,
d) a kijelöléssel kapcsolatos kérdésekben a szakmai álláspont kialakítása, jogszabály módosítására javaslat
megfogalmazása.

5. §

A megfelelõségértékelõ szervezetek engedélyezési eljárása során a kijelölési határozatot, a kijelölési kérelmet elutasító
határozatot, a kiadott engedélyt módosító, részben vagy egészben visszavonó határozatot, továbbá a hatáskör hiánya
miatti áttétel kapcsán hozott végzést a miniszter megbízásából a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs
államtitkár, az egyéb végzéseket az Innovációs és K+F Fõosztály vezetõje adja ki a Jogi és Kodifikációs Fõosztály
egyetértésével.

6. §

A kijelölt szervezetek ellenõrzésére vonatkozó éves ellenõrzési tervet az Innovációs és K+F Fõosztály vezetõje hagyja
jóvá.

7. §

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
Hatályát veszti az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban mûködõ, a megfelelõségértékelõ
szervezeteket kijelölõ bizottságról, valamint a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységével kapcsolatos
hatósági döntések elõkészítésének és meghozatalának rendjérõl szóló 4/2010. (II. 19.) NFGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal alapító okiratát a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)
Rövidített neve: MKEH
Hivatalos megnevezése angol nyelven: Hungarian Trade Licensing Office
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2. A költségvetési szerv székhelye, telephelye:
Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39.
Telephely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3.
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Magyar Köztársaság Kormánya
Megalakulásának dátuma a jogfolytonosság alapján: 1999. február 1.
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivataláról.
5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 76. § b) pontja értelmében – az iparügyekért
felelõs miniszter irányítja, Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az iparügyekért felelõs miniszter adja ki.
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Hivatal fõigazgatóját az iparügyekért felelõs miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
7. A költségvetési szerv illetékessége:
országos.
8. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közfeladatokat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) határozza meg:
– külkereskedelmi államigazgatás és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet – R. 5. § (1),
– kereskedelmi hatósági tevékenység – R. 6. §,
– piacfelügyeleti hatóság – R. 7. §,
– közraktározás-felügyelet – R. 8. §,
– nemesfémvizsgálat- és hitelesítés – R. 9. §,
– mérésügyi hatósági tevékenység – R. 10. §,
– mûszaki biztonsági hatósági tevékenység – R. 11. §,
– egyes sajátos építmények ügyében építésügyi hatósági tevékenység – R. 11/A. §,
– kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági tevékenység – R. 12. § b) pont.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Hivatal feladatkörébe tartozóan
– az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai végrehajtásával kapcsolatos
hatósági feladatokat.
– részint a hazai, részint pedig az EU-jogszabályok alapján ellátja az EU és hazánk kül- és biztonságpolitikájával
összefüggõ haditechnikai, valamint a kettõs felhasználású termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes
engedélyezési és ellenõrzési feladatot, és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások
nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenõrzi a
kábítószer-prekurzorok forgalmazását, továbbá a közrend, a közbiztonság és egyes oltalom alá esõ állatok, növények
védelme érdekében export–import engedélyezési feladatokat lát el.
– állami-mérésügyi feladatokat lát el, fenntartja az országos etalonokat, elvégzi azok nemzetközi összehasonlítását, és
a mérõeszközök kalibrálásával gondoskodik az etalonok hazai leszármaztatásáról, EU-megfelelõség tanúsítást végez.
Ellátja másodfokon, illetve jogszabályban meghatározott körben elsõ fokon a kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök
típusvizsgálatát és hitelesítését.
– a Hivatal mûszaki-biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a mûszaki-biztonsági követelmények megtartása
érdekében másodfokú mûszaki biztonsági hatósági, továbbá egyes sajátos építményfajták tekintetében másodfokú
építésügyi hatósági, illetve jogszabályban meghatározott körben elsõfokú engedélyezési és hatósági ellenõrzési
jogkört gyakorol. Ellátja a veszélyes ipari üzemek, valamint a veszélyes katonai objektumok katasztrófavédelmi
engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatokat, és együttmûködik ezen üzemek, objektumok hatósági
ellenõrzésében.
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– hazai jogszabályok alapján ellátja a kereskedelem, idegenforgalom és közraktározás területén a vállalkozások piacra
lépésével összefüggõ jogszabályi elõírások betartásával kapcsolatos (engedélyezési, nyilvántartásba vételi,
ellenõrzési, felügyeleti) hatósági igazgatási feladatokat.
– hazai és EU-jogszabályok alapján ellátja a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatát, hitelesítését és
nemesfémtartalmuk tanúsítását. Elvégzi a nemesfém tárgyak és termékek fémjelzésére, valamint kereskedelmére
vonatkozó jogszabályi elõírások megtartásának hatósági ellenõrzését. A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelõzésével és megakadályozásával összefüggésben kereskedelmi hatóságként felügyeli a
nemesfémmel vagy az ezekbõl készült tárgyakkal kereskedõket.
– piacfelügyeleti feladatkörében ellenõrzi, hogy az egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek, készülékek,
berendezések, rendszerek, valamint a kötelezõ hitelesítés körébe tartozó mérõeszközök kielégítik-e az irányadó külön
jogszabályokban foglalt alapvetõ védelmi követelményeket, szükség esetén szankciókat alkalmaz.
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása,
712101 Mérõeszközök hitelesítése,
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés,
712202 Nemesfémvizsgálat.
Államháztartási szakágazati besorolás:
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
12. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és
Közigazgatási Hivataláról szóló 12/1999. (II. 1.) Korm. rendeletében foglaltak alapján (az 1999. VI. 2-án kelt alapító
okirata szerint).
13. Jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jogutódja az alábbi költségvetési
szerveknek:
– Beolvadással a Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet tekintetében, a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján,
– Beolvadással az Országos Mérésügyi Hivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szabályozza.
Jelen Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
2010. szeptember 30-ai aláírási dátumú, NGM/5254/4 (2010) számú egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/12/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2011. január 1. és 2011. január 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl
2011. január 1. és 2011. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
AGE Travel Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Fényezõ u. 104.
Tel.: 23/378-562
Fax: 23/378-562
U-001202
Bejegyzés: 2011. 01. 11.
Cinto Túraklub Utazási Iroda Kft.
2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 11.
Tel.: 23/358-201
Fax: 23/358-201
U-001204
Bejegyzés: 2011. 01. 25.
Club Holiday International Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 7.
Tel.: 999-8501
Fax: 999-7943
U-001011
Bejegyzés: 2011. 01. 11.
D.M.C. Hungary Kft.
1148 Budapest, Padlizsán u. 35. III/15.
Tel.: 273-0782
Fax: 273-0783
U-001212
Bejegyzés: 2011. 01. 31.

GÁL-BUSZ Személyszállítási Kereskedelmi Kft.
9330 Kapuvár, Kertész u. 6.
Tel.: 96/243-125
Fax: 96/243-125
U-001203
Bejegyzés: 2011. 01. 12.

GOforGO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1184 Budapest, Építõ u. 26/B 1/3.
Tel.: 820-0768
Fax: 820-0768
U-001210
Bejegyzés: 2011. 01. 26.
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IC Market System Kereskedelmi és Befektetési Kft.
1084 Budapest, Német u. 6.
Tel.: 786-0219
Fax: 786-0219
U-001209
Bejegyzés: 2011. 01. 25.
Marczi Angéla egyéni vállalkozó
1031 Budapest, Vizimolnár u. 8. IV/54.
Tel.: 705-8673
Fax: 705-8673
U-001201
Bejegyzés: 2011. 01. 10.
Pannonvoyage Kft.
2083 Solymár, Mátyás király u. 28.
Tel.: 26/361-567
Fax: 26/361-567
U-001206
Bejegyzés: 2011. 01. 19.
PERSONAL GUIDES Kft.
1067 Budapest, Eötvös u. 26/b. II/10/A
Tel.: 353-0470
Fax: 353-0470
U-001200
Bejegyzés: 2011. 01. 05.
RKA Travel Utazásszervezõ Zrt.
1114 Budapest, Bocskai u. 9. I. em. 5.
Tel.: 361-0277
Fax: 361-0277
U-001205
Bejegyzés: 2011. 01. 19.

2011. január 1. és 2011. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre
törölt engedélyek
Balaton Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8624 Balatonszárszó, Széchenyi u. 12.
Tel.: 84/363-565
Fax: 84/363-565
R-02057/2000
Törlés: 2011. 01. 11.
New Age Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 7.
Tel.: 42/504-779
Fax: 42/504-780
U-000957
Törlés: 2011. 01. 06.
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Sun and Light Kft.
1201 Budapest, Ady Endre u. 186.
Tel.: 283-1711
Fax: 285-5476
U-001106
Bejegyzés: 2011. 01. 17.
VADÁSZUTAK Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Köztársaság u. 7. II. em. 8.
Tel.: 84/610-127
Fax: 84/610-127
U-001014
Törlés: 2011. 01. 05.

2011. január 1. és 2011. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánított, nem jogerõs hivatalból
visszavont engedélyek:
IMPERIAL TRAVEL HUNGARY Utazási Iroda Kft.
1046 Budapest, Kordován tér 8. 6. em. 33.
Tel: 230-0887
Fax: 230-0887
U-000659
Törlés: 2011 01. 31.

2011. január 1. és 2011. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába
az utazási vállalkozó tevékenységének utazásszervezõire történõ
módosítás bejegyzése
EURO TRAVEL International Idegenforgalmi, Utazási és Szolgáltató Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 61.
Tel: 413-0652
Fax: 321-8346
U-000951
Változás bejegyzés: 2011. 01. 04.
LILI-N Tour Utazási Szolgáltató Kft.
1036 Budapest, Vörösvári út 17. VII. em. 20.
Tel: 244-8055
Fax: 244-8054
U-001136
Változás bejegyzés: 2011. 01. 04.
OLINERA Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Tel: 398-7570
Fax: 398-7571
U-000949
Változás bejegyzés: 2011. 01. 21.
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P&P Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8640 Fonyód, Szent István u. 5.
Tel: 85/362-125
Fax: 85/362-125
U-000916
Változás bejegyzés: 2011. 01. 10.

UTAZZ.COM Kft.
1074 Budapest, Dohány u. 73-75.
Tel: 215-7311
Fax: 210-9182
U-001077
Változás bejegyzés: 2011. 01. 04.
2011. január 1. és 2011. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába
az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ
módosítás bejegyzése
Europe-Reference Kft.
5600 Békéscsaba, Szív u. 12.
Tel: 66/447-766
Fax: 66/444-007
U-001115
Változás bejegyzés: 2011. 01. 10.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodószervezetekrõl

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági
bizonyítványok jegyzéke
Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodószervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó
berendezések hegesztésére jogosító, 2011. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ
gazdálkodószervezetek jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzétételére a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.
Gazdálkodószervezet neve

A-10 Zrt.
Acélív-Béta Kft.
Active Szolgáltató Kft.
ÁCSK Kft.
ADONYI Vagyonkezelõ és Ingatlanforgalmazó Kft.
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû
AK-S Kft.
Általános Szerelõipari Kft.
Alukonstrukt Kft.

Címe

6728 Szeged, Eper u. 10.
3544 Miskolc, Kerpely A. u.
4551 Nyíregyháza, Diák u. 18.
2100 Gödöllõ, Palotakert 11.
1173 Budapest, Kaszáló u. 47.
3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
3580 Tiszaújváros, Lévai J. u. 24.
6728 Szeged, Budapesti út 8.
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Gazdálkodószervezet neve

AMBA GYGV Kft.
Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.
Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kft.
ATÁD-TECHNIK Kft.
ATEV Zrt.
B&H Kéménygyártó Kft.
Bács Metal-Tech Kft.
Bakonyi Erõmû Zrt. Erõmûvi Igazgatóság
BAV Bányászat, Acélszerkezet, Vállalkozás Tatabánya Kft.
Biopetrol Kft.
BIS Hungary Kft.
BIS Hungary Kft.
BIS Hungary Kft.

BIS Hungary Kft. Export Igazgatóság
BorsodChem Zrt., Központi Karbantartó Üzem
Bronti 99 Kft.
BRUNNBAUER - Budapest
CÉL-IPARI Kft.

CH-Épületgépész Kft.
CH-PLUSSZ 2000 Kft.
CM Szolgáltató Kft.
COLAS- ALTERRA Építõipari Zrt.
COOL-TECHNIQUE Kft.
Cseh és Társai Kft.
CSÕ - MONTAGE Technológiai Szerelõ Kft.
CSÕ-2000 Kft.
Csõfém-Szer Kft.
Csúzi Antal
DELTA GÁZ 2000 Kft.
Derby-Túr Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
DH Szerviz Kft.
DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft.
DKG-EAST Zrt.
DSD Steicher Anlagenbau GmbH
Duálszer Kft.
Dunai Erõmû Zrt.
DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.
DUNAVERTIK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft.
E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.
Egerfém Kft.
ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.
Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.
ENER-G Energia Technológia Zrt.
Energocoop Kft.
Energomontaz Magyarország Kft.
Energomontaz-Pólnoc S.A.
ENERGOPROMPT Kft.
ENERGOSZERVIZ Kft.
ENGVIN Kft.
ENTA 2000 Kft.
ÉPDU-FERR Építõipari Kft.
Erdõs és Társa Kft.
ERÕMÛ-VARIANT Ipari Szolgáltató Kft.
ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.
ETDE HUNGARY Zrt.
EU-ARK Kft.
EURO KDA Kft.

3. szám
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8200 Veszprém, Tímár u. 3/B
9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
1215 Budapest, Pozsonyi u. 6.
7562 Segesd, Kossuth L. u. 108.
1097 Budapest, Illatos út 23.
8330 Sümeg, Mihályfai út 29.
6100 Kiskunhalas, Kárász u. 6.
8401 Ajka-Gyártelep.
2800 Tatabánya II. Eötvös u. 11.
6726 Szeged, Thököly u. 55.
1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
2442 Százhalombatta, Erõmû út 2–4.
1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
és 2442 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 8184 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23
3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.
1038 Budapest, Batthyányi u. 45.
1063 Budapest, Szondi u. 44/A
Központ: 5000 Szolnok, Mártírok útja 2.
Telephely: 5000 Szolnok, Vésõ út 20–24.
7630 Pécs, Zsolnay V. u. 51.
6750 Algyõ, Ipartelep hrsz: 1884/2
Telephely: Kardoskút, MOL ip. tp. hrsz.: 037/3
8500 Pápa, Juhar u. 2.
1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.
1104 Budapest, Kada u. 114/B
4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87.
1103 Budapest, Gyömrõi út 33.
5000 Szolnok, Ady Endre u. 6–8.
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.
6237 Kecel, Tavasz u. 5.
8449 Magyarpolány, Hegyalja utca 1.
5400 Mezõtúr, Szolnoki út 21.
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
2890 Tata, Szõgyéni út 1/A
8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
D-39245 Gommern, Magdeburger Chaussee
4090 Polgár, Gárdonyi u. 14.
2440 Százhalombatta, Erõmû út 2.
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.
2426 Baracs, Hrsz.: 0530/1
4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.
7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
2432 Szabadegyháza, Dózsa György u. 4.
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
4000 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.
1094 Budapest, Tûzoltó u. 78–82.
PL 00-450 Warsawa ul. Przemyslowa 30.
1111 Budapest, Sztoczek u. 19.
4031 Debrecen, Kishatár út 26.
6791 Szeged, Kamilla u. 64.
6771 Szeged, Makai út 52/A
2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.
4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona út 2.
2510 Dorog, Esztergomi út 27.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. VII/5.
9027 Gyõr, Pesti u.1/B
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.
6753 Szeged, Rév u. 2.
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EUROMONT Technológiai Szerelõ Berendezés Gyártó és Kereskedelmi Kft.
EUROSOL Kft.
EXTRAKARB Kft.
FADDIKORR Kft.
Fémszer 97 Kft.
FER 3331 Kft.
FERROLEX Építõ, Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft.
FGSZ Földgázszállító Zrt.
Flaga Gáz Kft.
FNT Projekt Vegyipar Gépészeti Kft.
FÕTÁV Zrt.
F-Z Team Kft.
Ganz Danubius Hungarosteel Kft.
GÁZKAR Kft.
GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft. Paksi
Telephely
Gépkontrol Kft.
GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft.
Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.
Grüntech Környezettechnikai Kft.
Gyémánt-Net Kft.
GYGV Kanizsa Technológiai Gép- és Csõszerelõ Kft.
GYORSSZER PLUSZ Ipari Tartály – Kazángyártó és Szolgáltató Kft.
Gyõri Hõszolgáltató Kft.
HINKE Kft.
Hõtechnika-Észak Kft.
H-T Speciál 2000 Kft.
HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.
HUNGISZER Kft.
Hût-Szer Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft.
IMH Kft.
IMO Hungaria MS Kft.
IMO Hungária MS Kft.
INTERSZER Kft.
ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.
ISO-SZER Kft.
Kazánjavító 83 Kft.
KAZÁN-JAVSZER Kft.
KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft.
KAZÉP-ABONYI Kazán, Gépgyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
KIM-TECH Kft.
KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.
Kiskun Meridián Zrt.
KISS-BAU Kft.
KÓPIS és Társa Szerelõ és Karbantartó Kft.
Korel Kft.
Kovács & Török Kft.
Kögáz Kanizsa Épszer Kft.
KÖZMÛ-TESZ Kft.
KRAFTSZER Kft.
KRAFTWERK METALL Kft.
KVV Kõolajvezetéképítõ Zrt.
LENDVAI Építõipari, Épületgépész Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Linde Gáz Magyarország Zrt.
MAANMIX Kft.

2449
Címe

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 10. ép.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.
4033 Debrecen, Szitás u. 8.
Telephely: 4042 Debrecen Pallagi út 13.
1138 Budapest, Révész u. 2.
Üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2.
2400 Dunaújváros, Bocskai u. 6. fszt. 4.
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
6065 Lakitelek, Ugi u. 38.
1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 10.
1161 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 42.
1036 Budapest, Viador u. 7.
1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.
7030 Paks, Vasút u. 2.
4064 Nagyhegyes-Gólyás, hrsz: 0159
3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.
Székhely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 9.
Telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei u. 13.
5340 Kunhegyes, Széchenyi u. 32.
2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.
6640 Csongrád, Muskátli u. 15.
4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park hrsz: 5862
8800 Nagykanizsa, Egerszegi út 2/F
7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.
9028 Gyõr, Rozgonyi u. 44.
7090 Tamási, Szabadság u. 91.
3793 Sajóecseg, 08/10 hrsz.
1194 Budapest, Iparos u. 7.
2890 Tata, Nagysándor József u. 11.
Telephely: 2851 Környe, Tópart u. 1/A.
6750 Algyõ, Berek u. 31.
3534 Miskolc, Móricz Zsigmond utca 4.
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.
3580 Tiszaújváros, Verebély László u. 2.
3521 Miskolc, Gyõri kapu 24/B
Telephely: 3700 Kazincbarcika, Vámos Ilona út 1.
2360 Gyál, Határ út 17.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
7030 Paks, Szent István tér 14/A
6000 Kecskemét, Március 15. u. 63.
1105 Budapest, Nyitra u. 20.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.
5900 Orosháza, Csorvási út 68.
4095 Folyás, Felszabadulás út 11/A
3792 Sajóbábony, Gyártelep
6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület 178.
7630 Pécs, Mohácsi út 18.
7030 Paks, Vasút u. 10.
2030 Érd, Budafoki út 10.
1142 Budapest, Sárrét park 7/B
8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.
1148 Budapest, Kafka Margit u. 28.
1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6.
3700 Kazincbarcika, Egressy u. 1.
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207.
9083 Écs, Petõfi Sándor u. 58/A
9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
6723 Szeged, Hattyú u. 60.
Telephely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B

2450
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MAGNET Tartálygyártó Kft.
Magyar Gyárépítõ Társulás
MAL Zrt.
MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet
Mátészalka Szerelvénygyártó Kft.
MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervezõ, Szolgáltató Kft.
Méda-Star Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MedinTech Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.
MÉLYÉPSZER Kft.
Metacolor 97 Kft.
METAL WORKER Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
METALKONTAKT Épületgépészeti Fém és Gáztechnológiai Szolgáltató E.C.
MINIKALOR Kazánfelújító és Szolgáltató Kft.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Mistral-Maten West Kft.
MONT Szerelõ- és Vállalkozó Kft.
MONTÁZS 4 Kft.
Mölling Kft.
MULTINOX Kft.
MUNTYÁN és TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
M-U-T Hungária Kommunális Jármûgyártó és Kereskedelmi Kft.
New Konstruktív Kft.
OILTECH Kft.
Olajkarb Karbantartó és Szolgáltató Kft.
OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerõmûvi Üzletágigazgatóság
OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerõmûvi üzletágigazgatóság és Vértesi Szakág
PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.
Pannon Hõerõmû Zrt.
Pannon Petroleum Kft.
PANTECH Kft.
PARÁZS Szolgáltató Kft.
PARTNER Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft.
PCI Ipari Autimatizálási Fõvállakozó és Kivitelezõ Zrt.
PDO Szerelõipari és Kereskedelmi Kft.
PENTSTAR Service Kft.
Perecesi Oil Szerviz Kft.
PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft.
PETROL Kft.
Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.
PETROLSZOLG Kft.
PIROGOLD Kft.
Privát Techno-Szer Kft.
Prompt’94 Kft.
PROPÁN’93 Szerelõ - Gyártó Kft.
PULZUS Zrt.
QPLAN Hûtéstechnikai Tervezõ és Szolgáltató Kft.
QUICK 2000 Kft.
RAMICO Gázvezetéképítõ és Szerelõ Kft.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. – Fióktelep, Dorog Gépészeti és Építészeti Szakterület
ROHÉ Hungária Kft.
Rohr- und Stahl Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ROZMARING-SZALÓ Kft.
SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft.
SÁNDOR és TÁRSA Kazán- és Fûtéstechnika Kft.
SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft.
SILVÓ Zrt.
Slovenské Energetické Strojárne a.s.
SOMOGY PLUSZ Kft.

3. szám
Címe

7342 Mágocs, Kültelek 22.
1112 Budapest, Kapolcs u. 16.
2401 Dunaújváros Pf. 276
8401 Ajka, Gyártelep 598 hrsz.
1239 Budapest, Ócsai út 10.
4700 Mátészalka, Jármi út 55.
8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.
3780 Ládbesenyõ, Rákóczi u. 53.
9090 Pannonhalma, Tabán u. 5.
1112 Budapest, Törökbálinti út 20.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
2426 Baracs, Liget sor 32/A.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 29.
9081 Gyõrújbarát, Zrínyi út 20–24.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.
5000 Szolnok, Batthyány út 36/A
8800 Nagykanizsa, Csengery u.107.
2040 Budaörs, Árok u. 10/B
1103 Budapest, Kada u. 32/B
5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.
2851 Környe, Iparcentrum 3.
8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.
8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14.
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.
7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
7630 Pécs, Edison u. 1.
8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.
2440 Százhalombatta, MOL NyRt. – 1. Ipartelep
2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.
7030 Paks, Vasút u. 2.
2443 Százhalombatta, Pf. 11.
2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.
2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.
3530 Miskolc, Bihari u. 3.
7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.
1047 Budapest, Fóti út 43.
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.
2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2.
3599 Sajószöged, Kodály u. 1.
3263 Domoszló, Ságvári u. 44.
4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
1112 Budapest, Kõérberki út 16.
1037 Budapest, Bécsi út 240/B
4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.
1126 Budapest, Ugocsa u. 4/A
2510 Dorog, Esztergomi út 27.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.
1117 Budapest, Budafoki út 72–74.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.
8400 Ajka, Kossuth u. 17.
1037 Budapest, Õzsuta u. 129.
Toveranská 210 SK-935 28 Tlmaèe
3580 Tiszaújváros, Neumann János u. 3.
7400 Kaposvár, Kõrösi Csoma S. u. 2/7.
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SP POWER Energetikai Szolgáltató Kft.
Spitzer Siló Pécs Jármûgyártó Kft.
Stahl Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.
Start Kontakt Kft.
Startoil Szerviz Kft.
STELL-VENT EGER Kft.

2451
Címe

5900 Orosháza, Csabai u. 40/B
7634 Pécs, Szentlõrinci u. 15.
3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 14.
1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.
3300 Eger, Szõlõ út 6.
Telephely: 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 167.
STRANG Szerelõipari Zrt.
5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.
STROJE MECHANIZMI A.S.
9290 Dunajskaja Streda, Galantaska cesta 4 (Szlovákia)
STUMPF és TÁRSAI Kft.
8400 Ajka, Fenyõ u. hrsz.: 2233
SÜD-ALU Alumínium Szerkezetek Kft.
6800 Hódmezõvásárhely, Makói út, Ipari p.
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.
S-WORK Kft.
7700 Mohács, Pécsi u. 66.
SYSTEMA ® Kft.
1114 Budapest, Szabolcska M. u. 2/B
SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 8.
SZEPIKO Kft.
6753 Szeged, Napsugár u. 6.
SZERSZIG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2443 Százhalombatta, MOL 1. telep 32. ép.
TAG Tartály és Acélszerkezetgyártó Kft.
8860 Tab, Csapapuszta
TAMAX Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
Tank-Service Kft.
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.
TANK-SZER Kft.
7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
TATA Hûtõtechnika Fõvállalkozó Kft.
2890 Tata, Szomódi u. 4.
Tatabánya Erõmû Kft.
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
TECHNO-GÁZ Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7030 Paks, Tolnai u. 81.
Techno-Produkt Kft.
2510 Dorog, Esztergomi út 14.
TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti Csõszerelõ Kft.
5530 Vésztõ, Békési út 61.
TECHNOSZER Kft.
8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
Technoszer Kkt.
2120 Dunakeszi, Barátság u. 41.
Techszerviz Kft.
4029 Debrecen, Csapó u. 42.
TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
1118 Budapest, Torbágy u. 13.
TEJSZOLG Szentes Kft.
6600 Szentes, Nagynyomás 16.
Tempó Kúttechnika Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
ThermoSzerviz Kft.
6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.
Thermoszer Bt.
6000 Kecskemét, Katona J. tér 10.
THERMO-VARIANT Kft.
8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.
Tiszaláng Kft.
6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.
TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft.
1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.
Transelektro Ganz-Röck Kazán és Erõmûvi Berendezéseket Gyártó 1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1.
Kft.
Telephely: Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.
TRIÁSZ -95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.
Turbo Team Kft.
Székhely/telephely: 4934 Beregdaróc, 012/2. hrsz.
Telephely: 3594 Nemesbikk, 039/2. hrsz.
Unicentrál Üzemszerviz Kft.
9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.
Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft.
8790 Zalaszentgrót, Május 1. út 17.
UNIGÁZ Kft.
8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 168.
UNIMONTEX Kft.
8401 Ajka, II. Timföldgyár
ÚTVASÚT-SZEGED Kft.
6750 Algyõ, Júra Ipari Park 52/A
Üzemanyagkút Bt.
8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.
Varga ‘97 Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.
4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.
VÁRSZER ’94 Szereléstechnológiai Kft.
8100 Várpalota, Kossuth u. 66.
VASANFER Kft.
2220 Vecsés, Dózsa György út 86.
Vasfa Szolnoki Kazángyártó Kft.
5000 Szolnok, Nagysándor J. út 35.
Vasi Lángtechnika Kft.
9700 Szombathely, Kolozsvár u. 11/A
Vasipari Tartálygyártó Kft.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Vasitherm Kft.
9700 Szombathely, Vépi út 2/B
VATAM HUNGÁRIA Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató 9022 Gyõr, Móricz Zsigmond rakpart 1. B épület 1. emelet D3.
Kft.
Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft.
3792 Sajóbábony, Gyártelep
Ventacid-Hungaria Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Vértesi Erõmû Zrt. – Oroszlányi Erõmû
2481 Oroszlány, Külterület Pf. 23
VIVER Kft.
2442 Százhalombatta, MOL Nyrt. 1. telep
VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt.
8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.
V-METÁLBAU Kft.
3525 Miskolc, Dr. Antall József park 2.
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VOLUMIX Kft.
VULKÁN Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
W.N.M. Kontur Bt.
Weinberg ‘93 Építõ Kft.
WF Építõipari és Szolgáltató Kft.
Z.V.G. Kft.
Zauner Anlagentechnik GmbH
ZÖLDÁG Kft.

Címe

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
2022 Tahi, Szõlõ u. 2.
1171 Budapest, Rákoskert sugárút 122.
3950 Sárospatak, Malomkõgyár út 7.
2900 Komárom, Laktanya köz 9.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.
A-4702 WallernMauer 20/Gewerbepark
1093 Budapest, Mátyás u. 13.

2010. július 1. és 2010. december 31. között hatósági alkalmassági bizonyítvány-visszavonás nem volt.

II. A 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági
bizonyítványok jegyzéke
Az éghetõ (veszélyes) folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet elõírásai szerint,
2011. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodószervezetek jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzétételére a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.
Gazdálkodószervezet neve

A-10 Zrt.
Active Szolgáltató Kft.
ÁCSK Kft.
Additiv Bt.
ÁEF Labor Kft.
AK-S Kft.
AMBA GYGV Kft.
Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.
Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kft.
ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft.
Bárdi Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft.
B-Inducoop Ipari Vállalkozási Kft.
Biopetrol Kft.
BIS Hungary Kft.
BIS Hungary Kft.
BIS Hungary Kft.

BorsodChem Zrt. Központi Karbantartó Üzem
Borsod-MONTEX Kft.
Bronti 99 Kft.
Budaplast Mûanyagipari és Kereskedelmi Zrt.
Chem Waste Vegyipari Szolgáltató Kft.
CHEMORIENS
CH-PLUSSZ 2000 Kft.
CM Szolgáltató Kft.
COOPTECH Kft.
CORROCONT NDT Kft.
CSÕ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelõ Kft.
Csúzi Antal e.v.
DI Hungary Kft.
DKG-EAST Zrt.
DRAIN Ép-Ker Kft.
DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.
Egerfém Kft.
ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.
Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.

Címe/telephely(ek) címe

6728 Szeged, Eper u. 10.
4551 Nyíregyháza, Diák u. 18.
2100 Gödöllõ, Palotakert 11.
1021 Budapest, Völgy utca 32/B
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
8200 Veszprém, Tímár u. 3/B
9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
1215 Budapest, Pozsonyi u. 6.
1221 Budapest, Magdolna u. 6.
6000 Kecskemét, Tüzér u. 2.
3580 Tiszaújváros, Honvéd u. 10.
6726 Szeged, Thököly u. 55.
1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
2442 Százhalombatta, Erõmû út 2–4.
1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
és 2442 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.
8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 104.
Telephely: 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 54.
1182 Budapest, Nagyenyed u. 64.
1121 Budapest, Budafoki út 187–189.
6750 Algyõ, Ipartelep hrsz.: 01882/2
Telephely: 5945 Kardoskút, MOL Ipartelep 037/3 hrsz.
8500 Pápa, Juhar u. 2.
2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
1124 Budapest, Szendi u. 1.
1103 Budapest, Gyömrõi út 33.
Székhely: 6737 Kecel, Tavasz u. 5.
Telephely: 6237 Kecel, III. körzet 78.
1151 Budapest, Késmárk u. 9.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
6758 Röszke, Szegedi út 7.
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.
3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
2432 Szabadegyháza, Dózsa Gy. út 4.
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Gazdálkodószervezet neve

ELGOSCAR – 2000 Kft.
Elsõ Vegyi Industria
Energia Kazánjavító Kft.
Energie-Generol Kft.
Energoszerviz Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft.
Enviszam Környezetvédelmi Kft.
ÉPDU-FERR Építõipari Kft.
ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.
EU-ARK Kft.
EUROSOL Kft.
EUROTIP Ipari, Ker. és Szolg. Kft.
EXTRAKARB Kft.
FADDIKORR Kft.
Faragó és Társa Kft.
Fémszer ’97 Kft.
FER 3331 Kft.
FLÓRA Bt.
FNT Projekt Vegyipari Gépészeti Kft.
F-Z Team Kft.
Generál Westing Kft.
GEOPROTECT Kft.
Gépkar Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft.
Gépkontrol Kft.
GIA-Hungária Kft.
GLB Alkatrészgyártó Kft.
GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft.
GÖNCZI és FIA Kft.
GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.
GRP Plasticorr Kft.
Grüntech Környezettechnikai Kft.
Gyémánt-Net Kft.
HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. f. a.
Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft.
H-T Speciál 2000 Kft.
HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.
IMH Kft.
IMO Hungária MS Ipari Szerelõ Kft.
Interexpress LT Kft.
ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.
Kartec-Ép Kft.
KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.
KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft.
Kovács és Társai 97 Kft.
KÖRTE Környezettechnika Kft.
KRAFTWERK METALL Kft.
Kristály-99 Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft.
KVALITERV Bt.
Magyar Gyárépítõ Társulás
Majoros Kft.
Mechaplan ‘97 Kft.
Metacolor 97 Kft.
METHODIC Hungária Kft.
MINELL Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.
Mistral-Maten West Kft.
MONTÁZS 4 Kft.
MÖLLING Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
MULTINOX Kft.
NDT Kkt.
Olajkarb Karbantartó és Szolgáltató Kft.
OLVEX Kft.
OMEGA GM" Építõipari Tervezõ-, Lebonyolító és Kivitelezõ Kft.

2453
Címe/telephely(ek) címe

1134 Budapest, Klapka u. 1–3.
1139 Budapest, Kartács u. 6., Helsinki út 138–146., Könyves út 132.
6750 Algyõ, Jura Ipari park 40.
3292 Adács, Aradi vértanúk u. 3.
4031 Debrecen Kishatár u 26.
4026 Debrecen, Csokonai u. 14.
2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. VII/5.
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.
2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 10. ép.
2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. – 1. sz. telep
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
6413 Kunfehértó IV. körzet 27.
6300 Kalocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
4033 Debrecen, Szitás u. 8.
1138 Budapest, Révész u. 2.
Üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2.
2111 Szada, Ady E. u. 13/B
1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 10.
6794 Üllés, Dózsa György u. 42.
9730 Kõszeg, Malomárok u.15.
1095 Budapest, Máriássy 7.
7030 Paks, Vasút u. 2.
4064 Nagyhegyes-Gólyás, hrsz: 0159
1139 Budapest, Kartács u. 24–36.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.
3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.
1044 Budapest, Ipari park u. 9.
2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.
1097 Budapest, Illatos út 7.
6640 Csongrád, Muskátli u. 15.
4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park hrsz: 5862
4031 Debrecen, Határ út 1022.
4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 30.
1194 Budapest, Iparos u. 7.
2890 Tata, Nagysándor József u. 11.
Telephely: 2851 Környe, Tópart u. 1/A
2401 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16. Pf. 380.
3531 Miskolc, Gyõri kapu 24/B
8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
4200 Hajdúszoboszló, Kereszt utca 2.
3792 Sajóbábony, Gyártelep
7030 Paks, Vasút utca 10.
6771 Szeged, Magyar u. 150.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9–11.
3700 Kazincbarcika, Egressy u. 1.
4025 Debrecen, Petõfi tér 7.
6727 Szeged, Irinyi J. u. 1.
1112 Budapest, Kapolcs u. 16.
2401 Dunaújváros Pf.: 276.
6000 Kecskemét, Halasi út 29.
8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
1111 Budapest, Karinthy F. út 8.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.
8800 Nagykanizsa, Csengery u.107.
2040 Budaörs, Árok u. 10/B
1103 Budapest, Kada u. 32/B
2030 Érd, Katalin út 3.
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.
2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13.
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Gazdálkodószervezet neve

Opál Szerviz Kft.
OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.
PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.
Pannon Petroleum Kft.
PANTECH Kft.
PCI Ipari Automatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Zrt.
PDO Szerelõipari és Kereskedelmi Kft.
PENTSTAR Service Kft.
Perecesi Oil Szerviz Kft.
PETROL Kft.
Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.
PETROLSZOLG Kft.
Petrolventil Kft.
Pirazol Kft.
PIROTECH-NIKA Építõ és Tüzeléstechnikai Kft.
PROMPT ’94 Kft.
PROPÁN’93 Szerelõ - Gyártó Kft.
R+R Konzorcium Kft.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. – Fióktelep,
Dorog Gépészeti és Építészeti Szakterület
RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft.
SECHTERM NOVO Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai Szolgáltató Kft.
SILVÓ Zrt.
Stahl Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.
STROJE MECHANIZMI A.S.
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.
SZERSZIG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
TAG Tartály és Acélszerkezetgyártó Kft.
Tank-Service Kft.
TANK-SZER Kft.
TARTÁLYSZERVIZ Kkt.
Technokoord Koordinációs és Szolgáltató Kft
Techno-Produkt Kft.
Technoszer Építõipari és Technológiai Szerelõ Kkt.
Technoszer Kft.
TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Techszerviz Kft.
Tempó Kúttechnika Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
TERRA Városkút
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Mûszaki Felügyelet
Transelektro Ganz-Röck Kazán- és Erõmûvi Berendezések Zrt.
TRIÁSZ -95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.
Üzemanyagkút Bt.
VASANFER Kft.
VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft.
Vasipari és Tartálygyártó Kft.
VEGYKOMPLEX Kft.
Ventacid-Hungaria Kft.
VERECUNDUS Kft.
VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft.
VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt.
V-METÁLBAU Kft.
VOLUMIX Kft.
WF Építõipari és Szolgáltató Kft.
Z.V.G. Kft.

3. szám
Címe/telephely(ek) címe

1037 Budapest, Montevideo u. 16/B
2030 Érd, Duna u. 27/C
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.
2440 Százhalombatta, MOL NyRt. – 1. Ipartelep
2443 Százhalombatta, Pf.: 11.
2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.
2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.
3530 Miskolc, Bihari u. 3.
1047 Budapest, Fóti út 43.
4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.
6750 Algyõ, MOL Ipartelep m1884/20 hrsz.
3100 Salgótarján, Fülemüle u. 9.
2890 Tata, Baji út 6.
3263 Domoszló, Ságvári u. 44.
4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
6000 Kecskemét, Selyem u. 17.
2510 Dorog, Esztergomi út 27.
6414 Pírtó, Zsobostói dûlõ 49.
1032 Budapest, Kiscelli út 62.
Telephely: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 12.
1037 Budapest, Õzsuta u. 129.
3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
9290 Dunajskaja Streda, Galantaska cesta 4 (Szlovákia)
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.
2443 Százhalombatta, MOL 1. telep 32. ép.
8860 Tab, Csapapuszta
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.
7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
2510 Dorog, Hársfa utca 24.
4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A
2510 Dorog, Esztergomi út 14.
1045 Budapest, Madridi u. 6–8.
8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 91.
8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.
4029 Debrecen, Csapó u. 42.
4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
1211 Budapest, Központi út 67.
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Pf. 20
1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1.
Telephely: Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.
4400 Nyírgyháza, Pazonyi tér 11.
8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár
8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.
2220 Vecsés, Dózsa György út 86.
5000 Szolnok, Nagysándor J. út 35.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
2443 Százhalombatta, MOL I telep
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
1106 Budapest, Gyakorló köz 3.
2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.
8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.
3525 Miskolc, Dr. Antall József park 2.
7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
2900 Komárom, Laktanya köz 9.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
RENDELETEK

7/2011. (II.11.)
Korm. rendelet
3/2011. (II.11.)
KIM rendelet

ALAPÍTÓ OKIRATOK
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alapítói okiratai

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról ..................... 2456
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó regionális képzõ központok irányításáról,
feladatairól ............................................................................................ 2456
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egységes szerkezetben) ................................................................... 2459
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben) .............................. 2462
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) .... 2464

A regionális
munkaügyi központok
alapító okiratai
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Átalakító okirat az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ megszüntetésérõl ........................ 2470
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KÖZLEMÉNYEI
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A Kormány 7/2011. (II. 11.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont
2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2010. december 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés
– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató
a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. §

A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatás nyújtására kötött, 2010. december 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés
– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató
a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2011. (II. 11.) KIM rendelete
a területi felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó
regionális képzõ központok irányításáról, feladatairól
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. §-ának h) és t) pontjaiban megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A regionális képzõ központok irányítása és vezetõjének jogállása, kinevezése
1. §

(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a mellékletben szereplõ regionális képzõ
központokat, állami felnõttképzési intézményeket (a továbbiakban: központ) jelöli ki jelen rendelettel a területi
felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.
(2) A központok képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit
alkalmazó, önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek tevékenységüket a mellékletben
meghatározott kiemelt mûködési területeken végzik. A kiemelt mûködési területtõl eltérõ területen végzett
tevékenység esetén az érintett központok együttmûködnek a feladatok megosztásában. Ahol egy megye
tekintetében több központ is érintett, ott a központok együttmûködési megállapodásban rögzítik jelen rendelet
4. §-ának bekezdései szerinti feladatcsoportonként és települési szinten az általuk ellátott feladatokat, és errõl
a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül értesítik a minisztert.
(3) A központ élén az igazgató áll, akit a miniszter a társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár javaslatára az alapító
okiratban szereplõ alapító szerv(ek) egyetértésével bíz meg, valamint gyakorolja vele szemben a megbízás
visszavonásának jogát és a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.
(4) A központot a miniszter irányítja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a költségvetési szervek
irányítására meghatározott hatásköröket gyakorolva.
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(1) A központok feladataikat éves szakmai terv alapján végzik. A szakmai terv tartalmazza
a) a mûködési terület felzárkózási lehetõségeinek részletes bemutatását,
b)

a célok meghatározását, indikátorait,

c)

a tervezett feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek,
a nyomonkövetés folyamata),

d)

a területi felzárkózási koordinációs központ feladatait, az e feladatokat ellátó önálló szervezeti egységben munkát
végzõ személyek létszámát, szakképzettségét,

e)

a feladatok ellátásának szervezeti és mûködési rendjét.

(2) A központ a szakmai tervet a tárgyévet megelõzõ év december 15-ig nyújtja be a miniszternek. A szakmai tervet
a miniszter tárgyév január 15-ig bírálja el.
(3) A szakmai tervben foglaltak megvalósítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkársága ellenõrzi. A központ – a minisztérium által
meghatározott módon – évente beszámol a miniszternek a feladatok ellátásáról.

A központok feladatai
3. §

(1) A központ az 1. § (2) bekezdésében meghatározott – és a 3. § (2)–(4) bekezdésben, továbbá a 4. §-ban részletezett –
feladatait alaptevékenységként látja el.
(2) A kilenc központ hálózati együttmûködést valósít meg. A hálózat egységes mûködéséhez szükséges szakmai operatív
feladatokat a Budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központ látja el.
(3) A központok kapcsolatot tartanak a mûködési területük önkormányzataival, civil szervezeteivel, az egyházakkal,
szociális, közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal,
a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felmérik és koordinálják
mûködési területükön a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(4) A központok felkészülnek arra, hogy egységes információ menedzsment rendszert mûködtessenek, és gondoskodnak
az információk hálózaton belüli áramlásáról. A központok kidolgozzák az alapfeladataik ellátásához kapcsolódó
hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodnak azok hálózaton belüli bevezetésérõl és alkalmazásáról.

4. §

(1) A központok feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetûek foglalkoztatásának bõvítése
érdekében a következõkre terjednek ki:
a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt
mûködési területen megvalósuló beruházások struktúrájának, munkaerõigényének felmérése,
b)

a kiemelt mûködési területen megvalósuló beruházások munkaerõigényének betöltésére alkalmas álláskeresõk
és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,

c)

a kiemelt mûködési területen megvalósuló beruházások munkaerõigényének betöltésére alkalmas álláskeresõk
és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,

d)

a beruházók felkészítése a beruházások munkaerõigényének betöltésére alkalmas álláskeresõk és inaktívak
foglalkoztatására,

e)

a kiemelt mûködési területen történõ beruházásoknál megvalósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.

(2) A központok feladatai a hátrányos helyzetûek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében
a következõkre terjednek ki:
a)

a gazdaság – elsõsorban a helyi gazdaság – reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó,
valamint a helyi munkaerõ-piaci igényekkel összhangban lévõ minõségi és piacképes szakmákra épülõ
képzéseket, továbbképzéseket biztosítanak a hátrányos helyzetûek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi,
valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt mûködési területen megvalósuló
programokba bevont egyének számára,

b)

a képzéseket – a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével –
gyakorlatorientált formában valósítják meg,

c)

biztosítják az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõk részére az általános iskola befejezésére irányuló
képzésben való részvétel lehetõségét.
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(3) A központok a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladataik keretében
a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva
a bevont egyének aktív részvételével lehetõséget biztosítanak
a) a közmû-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése,
javítása) javítására,
b) leromlott állapotú lakások felújítására,
c) használt lakások vásárlására,
d) új lakások építésére és mûködtetésére.
(4) A központoknak a hátrányos helyzetûek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai
a következõkre terjednek ki:
a) közremûködnek a résztvevõk személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elõsegítik a programokban való
bennmaradásukat,
b) munkaerõ-piaci szolgáltatásokat nyújtanak,
c) közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szerveznek, mentális
támogatásban és utógondozásban részesítik a résztvevõket,
d) szakembereket biztosítanak a résztvevõk családi, életviteli problémáinak megoldásához,
e) biztosítják a résztvevõk informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését.
5. §

A központok a fenti feladataik ellátása mellett részt vesznek hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt
eredményezõ képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végeznek, továbbá a Kormány által
az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezik és valósítják meg.

Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a regionális képzõ
központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret
felhasználásáról, valamint a regionális képzõ központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok
együttmûködésérõl szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 1–6. §-a.
(2) A központ a 2011. évi szakmai tervét 2011. február 28-ig nyújtja be a miniszternek, melynek elbírálására legkésõbb
2011. március 18-ig sort kell keríteni.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 3/2011. (II. 11.) KIM rendelethez
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnõttképzési feladatot ellátó
regionális képzõ központok és kiemelt mûködési területük
Békéscsabai Regionális Képzõ Központ:
– Békés megye
– Csongrád megye
Budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központ:
– Fõváros
– Pest megye
Debreceni Regionális Képzõ Központ:
– Hajdú-Bihar megye
– Jász-Nagykun-Szolnok megye
Észak-Magyarországi Regionális Képzõ Központ:
– Borsod-Abaúj-Zemplén megye
– Heves megye
– Nógrád megye
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Kecskeméti Regionális Képzõ Központ:
– Bács-Kiskun megye
– Pest megye
Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ:
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Pécsi Regionális Képzõ Központ:
– Baranya megye
– Somogy megye
– Tolna megye
Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ:
– Fejér megye
– Komárom-Esztergom megye
– Veszprém megye
Szombathelyi Regionális Képzõ Központ:
– Vas megye
– Gyõr-Moson-Sopron megye
– Zala megye

A Foglalkoztatási Hivatal Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Foglalkoztatási Hivatal alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Foglalkoztatási Hivatal
Rövidített neve: FH
Idegen nyelvû elnevezései:
angol nyelven: National Employment Office
német nyelven: Nationales Beschäftigungsamt
2. A költségvetési szerv székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
3. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.).
4. A költségvetési szerv illetékessége:
országos
5. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetési szerv a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-ának (1) bekezdése szerint központi hivatal.
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv közfeladatát a Kormányrendelet határozza meg, mely szerint foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi,
továbbá a társadalmi párbeszéd mûködtetésével összefüggõ feladatokat ellátó központi hivatal.
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7. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:
– megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit,
– meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint
koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõ-piaci szolgáltatást
nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk ellátásával, valamint a
foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
– meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és
számítógépes rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes
rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja a
programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,
– eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató
tevékenységet,
– fejleszti a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató
tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez
kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,
– javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére,
– ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai
képzéséhez kapcsolódó feladatokat,
– ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,
– hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló
nemzetközi szerzõdések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat; elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi)
szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,
– adatokat gyûjt és elemez a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan, a magánközvetítõk és -kölcsönzõk
éves tevékenységérõl, a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,
– nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,
elõsegíti az ILO és EU-tagságból adódó feladatok végrehajtását, koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a
személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását és az adatok összegyûjtését a tagállami
elszámolásokhoz,
– ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere mûködtetésének és
fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,
– az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer,
illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehetõ álláskeresési
támogatások egyes kérdéseirõl,
– együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban:
EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és
annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggõ feladatok tekintetében,
– vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,
javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,
– közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,
– ellát egyes munkaerõ-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében központi munkaerõ-piaci
programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõ-piaci programok indítására,
– a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõ-piaci programok
végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerõ-piaci programokat,
– a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,
– 2010. április 30. napjáig ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi
szerzõdés X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés)
kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
– szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból
támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,
– ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat,
– ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,
– munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez,
– koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,
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– ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése
támogatásával kapcsolatos feladatokat,
– a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a hatósági és szolgáltató
tevékenységében érintett társhatóságokkal, a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, más államok
hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint egyéb szervezetekkel,
– ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
– ellátja a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.
Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
841331 Foglalkoztatás-, munkaügyi központ igazgatása és szabályozása
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
855935 Szakmai továbbképzések
8. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A költségvetési szervet fõigazgató vezeti, akit a nemzetgazdasági miniszter nevez ki és ment fel.
9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
10. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
A költségvetési szervnek közvetlen jogelõdje nincs.
A költségvetési szerv névváltozás folytán használt megelõzõ megnevezései:
– Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Információs Központ,
– Országos Munkaügyi Központ,
– Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ,
– Foglalkoztatási Hivatal,
– Foglalkoztatási és Szociális Hivatal.
A költségvetési szerv jogutódja a 2001. január 1-jén beolvadással megszûnt Szociális és Családügyi Minisztérium
Munkaügyi Kutatóintézetnek (1066 Budapest, Mozsár utca 14.), és a 2003. december 31-én beolvadással megszûnt
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenõ Központja (8630 Balatonboglár, Hunyadi János
utca 96/A) költségvetési szerveknek.
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11. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.
A költségvetési szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter hagyja jóvá.
Jelen Alapító Okirat a Kormányrendelet záró rendelkezésének megfelelõen 2011. január 1. napján lép hatályba.
A jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal NGM/5254/16/ (2010)
számú, 2010. szeptember 30-án kelt, egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.
Budapest, 2010. december 27.
Iktatószám: NGM/10826/16/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Alapító
Okiratát a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Rövidített neve: NFH
Idegen nyelvû neve: Hungarian Authority for Consumer Protection (HACP)
2. A költségvetési szerv székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6.
3. A költségvetési szerv irányító szerve és címe: Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
4. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
5. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetési szerv a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján központi hivatal.
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv alaptevékenységét a Fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az áruk és szolgáltatások
biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok ellátása képezi.
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége és alaptevékenységének besorolása:
– Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintõ jogszabályi és hatósági elõírások megtartását.
– Közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában.
– Véleményezi a fogyasztókat érintõ jogszabály-tervezeteket és kezdeményezi jogszabályok módosítását.
– Együttmûködési megállapodások alapján együttmûködik a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami
szervekkel.
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– Piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenõrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó
jogszabályok és hatósági elõírások megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintõ ügyekben,
fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.
– Irányítja és ellátja a termékbiztonság ellenõrzésével összefüggõ piacfelügyeleti tevékenységeket, e körben ellenõrzi
az áruk és szolgáltatások biztonságosságát, vizsgálatokat végez, intézkedéseket tesz és mûködteti a Központi
Piacfelügyeleti Információs Rendszert (KPIR).
– A Magyar Köztársaság részérõl részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti
hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban.
– Mûködteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors
információcsere súlyos veszély esetén. (A Magyar Köztársaság a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül
kapcsolódik a rendszerhez.)
– Összekötõ hivatalként végzi a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának a Magyar
Köztársaságban történõ összehangolását.
– Figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintõ általános szerzõdési feltételeket.
– Felügyeli és ellenõrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi elõírások teljesítését.
– Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez.
– Támogatja a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák mûködését.
– Pert indíthat a fogyasztók igényeinek érvényesítése iránt (közérdekû kereset).
– Ellátja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat.
– Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
– Termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet és közzé teszi azok eredményét, vizsgáló laboratóriumaiban
– hatósági, köztestületi felkérésre és megbízás alapján – vizsgálatot végez, szakértõi véleményt, illetve tudományos
elemzést készít.
– A fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentet meg.
– Módszertani segédanyagot készít a fogyasztóvédelmi tevékenység elõsegítése és egységessé tétele érdekében.
– A fogyasztók, a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátók részére oktatási, továbbképzési tevékenység, szakmai
képzések, továbbképzések szervezése, bonyolítása, közremûködik az állami iskolai fogyasztóvédelmi oktatással
kapcsolatos feladatok ellátásában.
– Tudományos rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése.
Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat elemzése
841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása
8. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A költségvetési szervet fõigazgató vezeti, akit a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter nevez ki, ment fel és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
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10. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
A költségvetési szervnek közvetlen jogelõdje nincs.
A költségvetési szerv névváltozása folytán használt megelõzõ megnevezései:
– Országos Kereskedelmi Fõfelügyelõség
– Piaci Fõfelügyelõség
– Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
A költségvetési szerv jogutódja az 1995. október 30-án beolvadással megszûnt Kereskedelmi Minõségellenõrzõ
Intézet (1088 Budapest, József krt. 6.) költségvetési szervnek.
11. Záró rendelkezések
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza. A költségvetési
szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter hagyja jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (központi
hivatal) NGM/5254/20 (2010) számú egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/10/2010.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség Alapító Okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség Alapító Okiratát a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség.
Rövidített neve: OMMF
Angol elnevezése: Hungarian Labour Inspectorate
2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
3. A költségvetési szerv alapítója és az alapítás dátuma:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa alapította1984. július 1-jei hatállyal.
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A munkavédelem állami irányításáról és ellenõrzésérõl szóló 1010/1984. (III. 31.) MT határozat.
5. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.)
6. A költségvetési szerv középirányítása alatt álló szerv:
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok
kijelölésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott körben középirányítói irányítási jogokat gyakorol az Országos
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) tekintetében.
7. A költségvetési szerv illetékessége:
országos.
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8. A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
A költségvetési szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint központi hivatal.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységét a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény, a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. LXXV. törvény, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok
kijelölésérõl szóló kormányrendelet határozza meg.
10. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása
A munkavédelem és munkaügy irányítása:
– elõsegíti a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) munkavédelemmel
(munkabiztonság, munkaegészségügy) és munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását,
– ellátja a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységét,
– közremûködik a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában,
– elõkészíti a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintését, a nemzetgazdaság munkavédelmi
helyzetérõl szóló éves beszámolójelentést,
– kezdeményezi és elõsegíti a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározását,
– szükség szerint közremûködik a munkavédelemrõl szóló 1993. évi. XCIII. tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott állami feladatok végrehajtásában,
– részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttmûködik más államok
szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a munkavédelmi nemzetközi kutatási
eredményeket, azok hazai hasznosításának elõsegítése érdekében,
– mint kijelölt nemzeti hatóság, feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,
– munkaügyi ellenõrzési feladatok végrehajtása, melynek keretében ellátja a jogszabályi feltételeknek meg nem felelõ
foglalkoztatás és munkavállalás visszaszorítására, valamint a munkavállalók és érdek-képviseleti szerveik jogainak
védelmérõl szóló jogszabályi rendelkezések végrehajtását,
– együttmûködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival, nemzeti együttmûködés
keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi
ellenõrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról,
– a munkaügyi célvizsgálatok tapasztalatairól beszámolót készít a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.
Az érdekegyeztetés:
– részt vesz az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkájában, illetve ellátja annak titkársági,
adminisztratív teendõit;
– közremûködik a Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Tanács tevékenységében.
Munkavédelmi hatósági feladatok:
– elsõ fokú munkavédelmi hatósági jogkörében
= elnöke útján ellátja a munkabiztonsági szakértõi engedélyezési feladatokat, illetõleg az
= igazságügyi szakértõi szakhatósági feladatokat,
– a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, illetve a felügyeleti szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõsége, továbbá munkaügyi
felügyelõsége vonatkozásában az alábbiak szerint:
= a munkavédelmi felügyelõ eljárása tekintetében az OMMF munkavédelmi hatósági feladatok ellátásáért felelõs
szervezeti egységének vezetõje;
= a munkaügyi felügyelõ eljárása tekintetében az OMMF munkaügyi hatósági feladatok ellátásáért felelõs
szervezeti egységének vezetõje;
= a munkavédelmi felügyelõség, illetve munkaügyi felügyelõség vezetõje vonatkozásában az OMMF elnöke,
= az OMMF és elnöke tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult és a felügyeleti szerv a miniszter.
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További alapfeladatai:
– Mûködteti a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 14. §-a (1) bekezdésének
e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert.
– Munkavédelmi bírságból származó bevételeibõl külön jogszabály szerint támogatja az egészséget nem
veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak megvalósulását, melynek keretében végzi a nyilvános
pályáztatással összefüggésben külön jogszabályban számára megállapított feladatokat, szerzõdéses félként képviseli
a Magyar Államot.
– A munkavédelmi szabályok, valamint a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg a
munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása céljából
külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.
– Külön jogszabály szerint ellátja az országos munkaügyi nyilvántartással kapcsolatos adatkezelõi feladatokat.
– Az OMMF szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi
felügyelõségek külön jogszabályok szerinti szakmai irányítását.
– Az OMMF a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek munkáját módszertani és tájékoztató
anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá szakmai munkájának értékelésével támogatja.
– Az OMMF szervezi a munkavédelmi és a munkaügyi felügyelõk képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan
belépõ felügyelõk vizsgáztatását.
– Az OMMF a külön jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik az Mvt. 84. § (2) bekezdésében
meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.
– Az OMMF – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek bevonásával – mûködteti a munkavédelmi és munkaügyi
feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert. Ellátja
egyéb feladatkörébe utalt feladatokat.
Az OMFI középirányító szerveként irányító jogai a következõk:
– a Kormány vagy irányító szerv által megállapított költségvetési keretszámoknak az OMMF és OMFI közötti
megosztása;
– a költségvetés végrehajtásában az OMFI tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a jóváhagyott
költségvetési keretek, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén intézkedés
kezdeményezése az irányító szervnél;
– javaslattétel, illetve közremûködés az irányító szerv hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási,
-zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében;
– közremûködés az OMFI tevékenységérõl, és költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározott
teljesítménykövetelmények teljesítésérõl szóló beszámolóinak az értékelésében, felülvizsgálatában;
– javaslattétel, illetve közremûködés az OMFI pénzmaradványának, elõirányzat-maradványának megállapítása, illetve
jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználási
céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is;
– közremûködés az OMFI kezelésében lévõ államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok
kötelezõ közzététele, illetve erre irányuló igényre történõ szolgáltatása végrehajtásának irányításában.
Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
841333 Munkavédelem és munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása
841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése
11. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
Az elnököt a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
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12. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény és a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
13. Záró rendelkezések
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza. A költségvetési
szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter hagyja jóvá.
Jelen Alapító Okirat 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Országos Munkavédelmi Munkaügyi Fõfelügyelõség
2010. szeptember 30-án kelt, NGM/5254/24 (2010) számú egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.

Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/14/2010.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Átalakító okirat a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben – a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010. december 31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: DARMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Southern Great Plain Regional Labour Centre
1.4. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.7. Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium.
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szerv.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja
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4.1. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése,
valamint a 8. és 10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Bács-Kiskun megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
5.2. Békés megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Békés Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2–4.
5.3. Csongrád megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban, illetve
egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél, munkáltatói
jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Bács-Kiskun, a Békés és a Csongrád Megyei
Kormányhivatalok jogutódok a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ alkalmazásában állók feletti
munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve
munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 527 álláshelyébõl
6.3.1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 23 álláshely
6.3.2. Békés Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 481 álláshely
6.3.3. Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 23 álláshely
6.4. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés napjáig a
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintõen új
kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. A Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december
23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/2/2010.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Átalakító okirat a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010. december
31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: DDRMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Southern Transdanubian Regional Labour Centre
1.4. Székhelye: 7621 Pécs, Király u. 46.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm.
rendelet.
1.7. Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye.
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium.
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja:
4.1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, 8. és
10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Baranya megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Baranya Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 7623 Pécs, József Attila u. 10.
5.2. Somogy megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Somogy Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai út 3.
5.3. Tolna megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell

2470

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. szám

készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban, illetve
egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél, munkáltatói
jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Baranya, Somogy és Tolna Megyei
Kormányhivatalok jogutódok a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ alkalmazásában állók feletti
munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve
munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 423 álláshelyébõl
6.3.1. Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 403 álláshely
6.3.2. Somogy Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 10 álláshely
6.3.3. Tolna Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 10 álláshely
6.4. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés napjáig a
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintõen új
kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. A Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december
23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/3/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Átalakító okirat az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010. december
31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: ÉARMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: North Great Plain Regional Labour Centre
1.4. Székhelye 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet
hozta létre.
1.7. Illetékességi területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium.
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
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2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja:
4.1. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, 8. és
10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Hõsök tere 5.
5.2. Hajdú-Bihar megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54.
5.3. Jász-Nagykun-Szolnok megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 5000 Szolnok Kossuth Lajos u. 2.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban, illetve
egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél, munkáltatói
jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Hajdú-Bihar és a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalok jogutódok az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint
kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 671 álláshelyébõl
6.3.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 609 álláshely
6.3.2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 32 álláshely
6.3.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 30 álláshely
6.4. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés napjáig a
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintõen új
kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. Az Észak-alföldi Regionális
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Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december
23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/4/2010.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Átalakító okirat az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010.
december 31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: ÉMRMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Northern Hungarian Regional Labour Centre
1.4. Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet
hozta létre.
1.7. Illetékességi területe: az Észak-magyarországi Régió – Heves megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye – területére terjed ki.
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium.
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szerv.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja
4.1. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, 8. és
10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
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5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
5.2. Heves megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Heves Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
5.3. Nógrád megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban,
illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél,
munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád Megyei Kormányhivatalok jogutódok az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint
kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 652 álláshelyébõl
6.3.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 612 álláshely
6.3.2. Heves Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 20 álláshely
6.3.3. Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 20 álláshely
6.4. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés
napjáig a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást
érintõen új kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. Az
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges
kötelezettséget 2010. december 23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/5/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Átalakító okirat a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010.
december 31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: KDRMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Central Transdanubian Regional Labour Centre
1.4. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm. rendelet
hozta létre.
1.7. Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium.
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
3.1. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.)
Korm. határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és
megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
szabályozottaknak megfelelõen a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja:
4.1. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, 8. és
10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Fejér megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
5.2. Komárom-Esztergom megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 2800 Tatabánya, Fõ tér 4.
5.3. Veszprém megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban,
illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél,
munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Fejér, Komárom-Esztergom és
Veszprém Megyei Kormányhivatalok jogutódok a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint
kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 397 álláshelyébõl
6.3.1. Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 377 álláshely
6.3.2. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 10 álláshely
6.3.3. Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 10 álláshely
6.4. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés napjáig a
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintõen új
kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. A Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december
23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/6/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Átalakító okirat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010.
december 31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: KMRMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Central Hungarian Regional Labour Centre
1.4. Székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990 (XII. 30.) Korm. rendelet
hozta létre.
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1.7. Illetékességi területe: Budapest fõváros és Pest megye
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szerv.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni módja
4.1. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése, 8. és
10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Budapest Fõváros illetékességi terület tekintetében:
Neve: Budapest Fõváros Kormányhivatala
Székhelye: 1056 Budapest V. ker., Váci u. 62–64.
5.2. Pest megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 7.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrás
átcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban,
illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél,
munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. Budapest Fõváros
Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal jogutódok a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ alkalmazásában állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint
kormány-tisztviselõi jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 497 álláshelyébõl
6.3.1. Budapest Fõváros Kormányhivatalához kerül: 485 álláshely
6.3.2. Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 12 álláshely
6.4. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés
napjáig a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást
érintõen új kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet.

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2477

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges
kötelezettséget 2010. december 23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.
Budapest, 2010. december 27.
Okirat száma: NGM/10826/7/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Átalakító okirat a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással történõ
megszüntetésérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással megszüntetésre kerül 2010.
december 31-én.
1. A megszûnõ költségvetési szerv:
1.1. Elnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
1.2. Rövidített neve: NYDRMK
1.3. A szerv idegen nyelvû elnevezése: Western Transdanubian Regional Labour Centre
1.4. Székhelye: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
1.5. Alapításának dátuma: 1991. január 1.
1.6. Létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: A Foglalkoztatási Alapról, a munkaerõ-piaci szervezetrõl, valamint egyes
foglalkoztatási jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló 125/1990. (XII. 30.) Korm.
rendelet.
1.7. Illetékességi területe: Nyugat-dunántúli Régió (Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)
1.8. Irányító szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium
1.9. A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
2. A költségvetési szerv megszûnésének idõpontja:
2010. december 31.
3. A költségvetési szerv megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabály, a megszüntetés oka és módja:
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását megalapozó intézkedésekrõl szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm.
határozat 3. pontjában felsorolt területi államigazgatási szervek integrációját részletezõ, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottaknak
megfelelõen a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ különválással szûnik meg.
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, a közfeladat ellátásának jövõbeni
módja.
4.1. A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése,
valamint a 8. és 10. §-ai határozzák meg.
A költségvetési szerv az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint ellátást biztosít, támogatást és szolgáltatást nyújt a
hozzáforduló természetes személyeknek, munkáltatóknak, és ellátja az egyéb jogszabályokban megfogalmazott
feladatait.
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5. A jogutód költségvetési szerv:
5.1. Gyõr-Moson-Sopron megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 9021 Gyõr, Árpád u. 32.
5.2. Vas megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Vas Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
5.3. Zala megye illetékességi terület tekintetében:
Neve: Zala Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10.
6. A költségvetési szerv jogutódlása:
6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok átrendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról többoldalú „feladat átadás-átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell
készíteni 2010. december 28-ig. Ennek során a jogok és kötelezettségek, különösen a létszám-, a vagyon-, a
szerzõdés- és kötelezettségállományt illetõen a 2010. november 30-i állapotot kell figyelembe venni. A megszûnõ
szerv vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon a feladatellátás körében az 5. pontban megjelölt szervek részére – a
vagyon könyv szerinti értéken, a Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra.
6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, valamint az eszközállomány
tekintetében a megszûnõ szerv jogutódja azon, az 5. pontban felsorolt szervek, amelyek az adott feladatot
ellátják.
6.3. A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által foglalkoztatott, kormány-tisztviselõi jogviszonyban,
illetve egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél,
munkáltatói jogutódlással kerülnek továbbfoglalkoztatásra a következõk szerint. A Gyõr-Moson-Sopron, Vas és
Zala Megyei Kormányhivatalok jogutódok a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ alkalmazásában
állók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormány-tisztviselõi
jogviszonyuk, illetve munkaviszonyuk fennállása tekintetében.
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ megszûnése során a szerv 312 álláshelyébõl
6.3.1. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 26 álláshely
6.3.2. Vas Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 260 álláshely
6.3.3. Zala Megyei Kormányhivatalhoz kerül: 26 álláshely
6.4. A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Korm. rendelet kihirdetését követõen a megszûnés napjáig
a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter hozzájárulása nélkül nem vállalhat beruházást, felújítást érintõen új
kötelezettséget, valamint foglalkoztatásra irányuló új jogviszonyt nem létesíthet. A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ a napi üzemi mûködéshez elengedhetetlenül szükséges kötelezettséget 2010. december
23-ig vállalhat a 2011. június 30-ig átnyúló idõszakot érintõen.

Budapest, 2010. december 27.

Okirat száma: NGM/10826/8/2010.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a 2011-ben Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM
rendelet 3. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján 2011-ben Magyarországon egyidejûleg engedéllyel foglalkoztatható harmadik
országbeli állampolgárok legmagasabb száma 52 ezer fõ.

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2011. évi felsõ korlátjának a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti közzétételérõl
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felsõ korlátja 2011-ben 31 470 forint.

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a foglalkoztatást elõsegítõ képzések költségnormáiról
A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére
nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerint a
foglalkoztatást elõsegítõ képzések költségnormáit – amely tartalmazza az Áfá-t – a következõk szerint határozom meg:
1. A R. 1. § (1) bekezdés a) és d) pontjában – a szakképzési törvény 1. § (1) bekezdés g) pont kivételével – meghatározott
képzéseknél:
a) állam által elismert, az OKJ-ban szereplõ szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
elméleti óraszám után: 315 Ft/fõ/óra
gyakorlati óraszám után: 770 Ft/fõ/óra
+ a külön jogszabályban meghatározott elsõ vizsga díja,
b) nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
ba) a felnõttképzési törvény 16–19. § szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során 525 Ft/fõ/óra
(amely tartalmazza a vizsgadíjat is),
bb) nem akkreditált képzési program esetén 545 Ft/fõ/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is).
2. A R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzések – kivéve a megváltozott munkaképességûek – esetében
a) a felnõttképzési törvény 16–19. § szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 455 Ft/fõ/óra,
b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 490 Ft/fõ/óra.
3. Megváltozott munkaképességûek képzése esetén a R. 1. §-a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén:
a) állam által elismert OKJ-ban szereplõ, vagy a felnõttképzési törvény 16–19. § szerint akkreditált képzési program esetén:
1 040 Ft/fõ/óra
+ OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott elsõ vizsga díja,
b) nem akkreditált képzési program esetén: 1 100 Ft/fõ/óra.
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4. A R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések esetében a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25. §-a szerint.
5. A R. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzések esetében – a vizsgadíjakat is tartalmazó – jármûvezetõi,
árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építõgép-kezelõi engedélyek megszerzésére irányuló:
elméleti képzés esetében:
945 Ft/fõ/óra
gyakorlati képzés esetében:
5 325 Ft/fõ/óra
kivéve: „C” kategória és mezõgazdasági vontatói engedély megszerzése:
4 400 Ft/fõ/óra
Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek, amelyekre a munkaügyi központ a R. 4. §-ban meghatározott
megállapodást 2011. február 7. napját követõen köti meg.
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