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2011. évi XIII. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ törvények módosításáról*
1. §

(1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 123. §
(6) bekezdésében foglaltak alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag természetes
személyek portfólióját képezõ eszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak kell átadni, azzal, hogy ha
valamely eszköz átadása a külön jogszabályban meghatározott határidõig nem lehetséges, akkor az eszköz értékét
pénzben kell átadni.”
(2) A Tv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Testület az Alap eszközeinek felhasználása körében az államháztartás helyzetének kiegyensúlyozása céljából
dönt az eszközök értékesíthetõségérõl, az értékesítés idõbeli ütemezésérõl, és rendelkezik az Alap pénzeszközeinek
a 7. § szerinti felhasználásáról.”
(3) A Tv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az Alap vagyonát képezõ eszközökbõl származó bevételt
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek és a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló
törvényben meghatározott elõirányzata javára kell befizetni,
b) az államadósság csökkentésére kell fordítani,
c) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártag természetes személyeket megilletõ, az Mpt. 4. §
(2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetésekre kell fordítani,
d) a beazonosított függõ tételek miatti visszafizetésekre kell fordítani.”
(4) A Tv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Alap vagyonát képezõ eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az ÁKK végzi.
(2) Az Alap a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat térítésmentesen átadja
a magyar államnak, amelyeket az átadást követõen be kell vonni, azok további forgalom tárgyai nem lehetnek.”
(5) A Tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az Alap mûködését és gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.
(2) Az Alap részére átadott, az 1. §-ban meghatározott, a pénztártag portfólióját képezõ eszközök, és azok átadásának
ellenõrzését a kormányzati ellenõrzési szerv végzi.”

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a következõ 8/D. §-sal egészül ki:
„8/D. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával
összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény szerinti Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ
Alap
a) a vagyonát képezõ, a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat azok bevonása
céljából térítésmentesen átadja a Magyar Államnak,
b) a vagyonába tartozó eszközökbõl származó bevételeket a Magyar Állam javára fizeti meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vagyonátadás értéke költségvetési bevételként nem számolható el.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti befizetés költségvetési bevételként számolandó el.”
(2) Az Áht. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A központi költségvetés adóssága
a) a központi költségvetés hiányának finanszírozási szükséglete,
b) a 8/A. § (3) bekezdés d)–j) pontjai miatti adósságállomány-változás,
c) a központi költségvetés devizaadóssága árfolyamváltozásából eredõ, forintban kifejezett összegének változása,
d) a kincstári egységes számla és devizaszámlák, valamint azok betétként elhelyezett állományának az elõzõ év
december 31-éhez képest – az a)–c) pontokban foglaltakon túli okok miatt – bekövetkezõ állományváltozásából
adódó összegének változása, továbbá

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. február 28-i ülésnapján fogadta el.
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e) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap által a 8/D. § (1) bekezdés a) pontja szerint térítésmentesen átadott
értékpapírok bevonása
miatt változhat.”
(3) Az Áht. 18/C. § (6) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A kincstárban pénzforgalmi számlát kötelesek vezetni]
„f) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap.”
(4) Az Áht. 113/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„113/A. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter az államadósság-kezelés körében az ÁKK Zrt. útján
a) az éves költségvetési törvény alapján a 18/B. § (1) bekezdés p) pontja szerinti elõrejelzés figyelembevételével
gondoskodik a központi költségvetés fizetõképességének fenntartásáról,
b) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adósság, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek
kezelésérõl,
c) nyilvántartja a központi költségvetést terhelõ adósságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörében az ÁKK Zrt.
a) elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervét, kidolgozza az államadósság finanszírozási
stratégiáját,
b) a költségvetési törvény keretében szervezi a központi költségvetés adósságát képezõ állampapír-kibocsátásokat,
hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat,
c) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adósság terheinek kifizetésérõl,
d) szervezi a másodlagos állampapírpiacot,
e) a másodlagos állampapír-piacon sajátszámlás kereskedést, értékpapír kölcsönzést, repó és fordított repó
mûveleteket végez, valamint azonnali, határidõs, fedezeti, csere és származtatott ügyleteket köt, továbbá letétkezelési
és letéti õrzési feladatokat lát el,
f) elemzi a központi költségvetést terhelõ adósságszolgálat és az állampapírpiac folyamatait,
g) közremûködik az államháztartási adósság számításában, a 112. § szerinti kormányrendeletnek megfelelõen
tájékoztat az államadósság és az államháztartási adósság alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól,
h) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények
feltételeit,
i) hitel-betét mûveleteket végez,
j) közremûködik az állami kezesség, garancia melletti hitel- és kölcsönfelvétellel, illetve hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában.
(3) Az ÁKK Zrt. a (2) bekezdés j) pontja szerinti közremûködésért a központi költségvetés terhére díjazásban részesül.
A díj mértéke az alapügyben szereplõ tõke összegének legfeljebb 0,025 százaléka. Az ÁKK Zrt. e feladatainak és
díjazásának részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladatkörön túl az ÁKK Zrt.
a) jogszabály felhatalmazása alapján állami kezességgel, illetve állami garanciával biztosított, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok forgalomba hozatalát szervezheti, illetve ezzel kapcsolatos tanácsadási feladatokat
láthat el,
b) közremûködhet helyi önkormányzat, továbbá az állam, valamint helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírjának
kibocsátásával kapcsolatos feladatok – beleértve az üzleti stratégiával kapcsolatos tanácsadást is – ellátásában,
melyért a gazdálkodó szervezettõl a (3) bekezdésben meghatározott mértékû díjra jogosult,
c) közremûködhet az Országos Betétbiztosítási Alap szabad pénzeszközeinek kezelésében,
d) közremûködik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap eszközeinek kezelésében és értékesítésében.
(5) Az ÁKK Zrt. a 18/G. § (6) bekezdésében meghatározott számlák elkülönített alszámláin forgalomba hozatal és
mögöttes pénzkövetelés nélkül olyan hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír-állományt hozhat létre, amely
a (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek tárgya lehet.
(6) Az államadósság-kezeléssel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban a Magyar Államot az államháztartásért
felelõs miniszter képviseli; ezt a képviseleti jogát az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. úján is gyakorolhatja,
illetve írásban az ÁKK Zrt.-re átruházhatja.

2486

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

(7) Az ÁKK Zrt. (1)–(4) bekezdés szerinti tevékenysége körében az állam által kibocsátott vagy állami kezességgel,
illetve állami garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, továbbá a befektetési vállalkozásokról és
az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. § a)–d), h), i), j) és k) pontjában meghatározott pénzügyi eszközök
tekintetében a Bszt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet, valamint a Bszt. 5. §
(2) bekezdés a), b), d), g) és h) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ
szolgáltatást végezhet.
(8) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés és (2) bekezdés szerinti tevékenysége, illetve az ezen feladatkörben az állam által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében végzett (7) bekezdés szerinti tevékenysége
államadósság-kezelésnek minõsül. Az ÁKK Zrt. államadósság-kezelésen kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységére
és befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatására a Bszt. rendelkezéseit az ott meghatározott
kivételekkel kell alkalmazni.
(9) Az ÁKK Zrt. által államadósság-kezelés körében megkötött ügyletek az állam javára, illetve terhére megkötött
ügyleteknek minõsülnek és azokat ezzel összhangban kell elszámolni.
(10) A kincstár az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében a Bszt. 5. § (1) bekezdés
a)–c) és g) pontja szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet és a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja
szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújthat, valamint közvetítõként járhat el
azzal, hogy e tevékenységére és szolgáltatására vonatkozóan a Bszt. rendelkezéseit az ott meghatározott kivételekkel
kell alkalmazni.”
(5) Az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az alábbi h) ponttal egészül ki:
[120/B. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzési jogköre kiterjed]
„g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §
(11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak átadott
portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerûségének ellenõrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó
magánnyugdíjpénztárak és szervezetek portfólióátadást megelõzõ mûködésének, gazdálkodásának – beleértve
az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képezõ eszközöket is – ellenõrzésére,
h) az a)–g) pontban foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerzõdõ felekre is, amelyek
a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közremûködnek.”
(6) Az Áht. 120/B. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásával összefüggésben a kormányzati ellenõrzési szerv jogosult
az üzleti titok és törvény felhatalmazása alapján az ellenõrzés alá vont szervezetek által kezelt egyéb titokfajták
megismerésére.
(5) A kormányzati ellenõrzési szerv a (4) bekezdés alapján személyes adatot az (1) bekezdés g) pontja és azzal
összefüggésben h) pontja szerinti ellenõrzési tevékenysége céljából és az ahhoz szükséges mértékben, az ellenõrzés
lezárásáig kezelhet.”
3. §

(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §
(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A pénztár a függõ tételként nyilvántartott tagdíjbefizetéseket, valamint a visszalépõ tagok 2011. május 31-ére,
mint fordulónapra vonatkozó piaci értékelés szerint számított követeléseinek értékét egy tételben, a tagok
portfóliójában a fordulónapon meglévõ eszközökben 2011. június 12-ig adja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ
Alap részére. Az eszközöket – jogszabály ellenkezõ rendelkezése hiányában – a visszalépõ tagok portfolióján belüli
eszközök arányának megfelelõen kell átadni.
(12) A pénztár
a) a visszalépõ tagi kifizetések összegét 2011. július 20-ig,
b) a függõ tételekbõl beazonosított, pénztártagot illetõ tagdíjbefizetések összegét havonta, az adott hónapot követõ
hónap 8. napjáig
igényli vissza a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól.”
(2) Az Mpt. 78. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ d) ponttal egészül ki:
[(6) A Felügyelet – az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával – a pénztárak egyedi azonosítására alkalmas
adatokat szolgáltat:]
„c) a gazdasági, pénzpiaci folyamatok elemzése, a pénztárak befektetési tevékenységének eredményesebbé tétele,
valamint a pénztárak szolgáltatási kötelezettsége teljesíthetõségének értékelése céljából az Alap,
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d) az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró kormányzati ellenõrzési szerv
részére.”
4. §

Az Mpt. 79. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
[79. § (1) A pénztártitok és üzleti titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a feladatkörében eljáró]
„n) az Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott ellenõrzési
jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel”
[szemben, e szerveknek a pénztárhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.]

5. §

Az Mpt. 120/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A társadalombiztosítási egyéni számla teljes körû kialakítása céljából – 2011. december 1-jét követõen, legkésõbb
2012. március 31-ig – a Felügyelet átadja a központi nyilvántartásból
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagok 119. § (3) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
adatait pénztárak szerinti bontásban és tagi szinten, továbbá
b) a valamennyi ott meghatározott személyre vonatkozó, a 119. § (3) bekezdés a), e) és f) pontja alapján nyilvántartott
adatokat személyenkénti bontásban
a társadalombiztosítási egyéni számla vezetéséért felelõs államigazgatási szerv részére.”

6. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 49. § (3) bekezdés
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A (2) bekezdésben elõírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró]
„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/B. § (1) bekezdésében
meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel,”
[szemben.]

7. §

(1) A Hpt. 51. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevõszékkel,
Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az Áht.
120/B. § (1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel, az európai
támogatások felhasználásának szabályszerûségét ellenõrzõ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]
(2) A Hpt. 119. § (3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (3) bekezdésére
tekintettel” szövegrész helyébe az „Áht. 33. § (3) bekezdésére tekintettel” szöveg lép.

8. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bef. Tv.) 118. § (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési
rendszer mûködtetõjével, az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezettel, a központi értéktárral, az Áht. 120/B. §
(1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel, valamint az európai
uniós támogatások felhasználásának szabályszerûségét ellenõrzõ Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF),”
(2) A Bef. Tv. 118. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„j) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal
szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetõleg az árutõzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli
megkeresése esetén.”
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9. §

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A Felügyelet a kormányzati ellenõrzési szerv rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat, amelyek kezelésére
a kormányzati ellenõrzési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában
és azzal összefüggésben h) pontjában meghatározott feladatai ellátásához törvény alapján jogosult.”

10. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 51. § (6) bekezdése a következõ negyedik mondattal egészül ki:
„Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépés miatt már
nem áll fenn, a visszalépést megelõzõ idõszakban tévesen megállapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenõrzését
nyugdíjjárulék önellenõrzésként kell elvégezni, feltéve, hogy ennek eredményeként a nyugdíjjárulék összege
az eredetileg bevallott nyugdíjjárulék és tagdíj együttes összegéhez képest változik.”

11. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (2) bekezdése
a következõ h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra a társadalombiztosítási jogszabályban, illetve törvényben meghatározott]
„h) a társadalombiztosítási egyéni számlára vonatkozó, a 96/A. § (1) bekezdése szerinti állami adóhatóság által
nyilvántartott egyéb adatok”
[tarthatók nyilván.]

12. §

A Tny. az „Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 96/A. §-sal
egészül ki:

„Társadalombiztosítási egyéni számla
96/A. § (1) A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza
a) a 97. § alapján szolgáltatott adatokat,
b) az Mpt. 120/A. § (8) bekezdése alapján átvett adatokat,
c) az Art. 52. § (7) bekezdés b) pont ba) és be) alpontja, d) pont da) és db) alpontja, valamint e)–g) pontja alapján átvett
adatokat,
d) a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat,
e) a 96. § (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által
a természetes személyrõl nyilvántartható egyéb adatokat.
(2) A társadalombiztosítási egyéni számlát a Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv vezeti.
A társadalombiztosítási egyéni számla adataihoz a feladat- és hatásköre ellátása érdekében, az ahhoz szükséges
mértékben a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, továbbá valamennyi
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv közvetlenül hozzáférhet.”
13. §

A Tny.
a)

b)

96. § (2) bekezdés g) pontjában az „az élettársra és az eltartott hozzátartozói minõségre” szövegrész
helyébe az „a hozzátartozókra” szöveg, az „az élettársi, hozzátartozói” szövegrész helyébe az „a
hozzátartozói” szöveg,
101. § (1) bekezdés r) pontjában a „szabályozást” szövegrész helyébe a „részletes szabályokat” szöveg

lép.
14. §

E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi XXXI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról*
1. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A központi költségvetési szerv és – a központi beruházások elõirányzat-maradványából a (2) bekezdés
rendelkezései alapján az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott rész és a (7) bekezdés szerinti
elõirányzat-maradvány kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásáról a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány
a központi költségvetést illeti meg.”

2. §

Az Áht. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, kormányhivatal részére az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget
a költségvetési törvény írhat elõ. A befizetendõ összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 60%-át.”

3. §

Az Áht. 123/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„123/A. § (1) A 2011. évben e törvény 27. § (3)–(4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a fejezetet irányító szerv
a (2) bekezdésben foglalt korlátozással dönthet a fejezeti kezelésû elõirányzatok adott fejezeten belül – más központi
költségvetési szervek elõirányzatait tartalmazó cím vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok címen belül más fejezeti
kezelésû elõirányzat javára – történõ átcsoportosításáról az évközben felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat
eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggõ többletkiadások teljesíthetõsége céljából.
(2) A fejezetet irányító szerv az (1) bekezdés szerinti jogkörét azon fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében
gyakorolhatja, amelyek esetén a költségvetési törvény alapján a teljesítés elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
nem lépheti túl az elõirányzatot.
(3) E § 2012. január 1-jén hatályát veszti.”

4. §

(1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 137. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavállalót a betegsége miatti keresõképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok
szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresõképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként
történõ gondozásba vételt követõ, terhesség miatti keresõ képtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap
betegszabadság illeti meg.”
(2) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény a következõ 205. §-sal egészül ki:
„205. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel
megállapított 137. § (1) bekezdését a 2011. április 30-át követõen bekövetkezõ keresõképtelenség esetén kell
alkalmazni.”

5. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 57/A. § (1) bekezdésében
a „szálláshelyet adóévenként 90 napot meg nem haladó idõtartamra” szövegrész helyébe a „szálláshelyet ugyanannak
a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó idõtartamra” szöveg lép.
(2) Az Szja tv. a következõ 84/N. §-sal egészül ki:
„84/N. § Az 57/A. § (1) bekezdésének az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XXXI. törvénnyel módosított rendelkezését a magánszemély a fizetõvendéglátó tevékenységére vonatkozó tételes
átalányadózás 2011. évi választására is alkalmazhatja.”

6. §

(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 48. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idõ esetében a figyelembe vehetõ jövedelem naptári
napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idõ esetében vagy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás
tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdõ
napján érvényes minimálbér 200 százalékának, a biztosítási jogviszony megszûnését követõen a minimálbér
150 százalékának harmincad részét.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 82. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel megállapított
48. § (8) bekezdést a 2011. április 30-át követõen bekövetkezõ keresõképtelenség esetén kell alkalmazni.”
7. §

(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 108. §
(11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) A közszolgálati médiaszolgáltató személyes illetékmentességet élvez, valamint nem alanya a társasági adónak.
Az Alap és a közszolgálati médiaszolgáltatók az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8. §
alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba csak külön törvényi
rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.”
(2) Az Mttv. 213. §-a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az állami adóhatóság az Alapnak és a közszolgálati médiaszolgáltatóknak az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 8. § (3) bekezdésén alapuló kérelme alapján a csoportos adóalanyiságot az Alap és
a közszolgálati médiaszolgáltatók által közösen megjelölt idõponttal engedélyezheti.
(7) E § (6) bekezdése, valamint a 108. § (11) bekezdése 2011. január 1. napjától alkalmazható.”

8. §

(1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 4. és 6. §-a 2011. május 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2011. május 2-án hatályát veszti.

9. §

Hatályát veszti az Áht. 123. § (4) bekezdése, 123/C. § (2) bekezdése, valamint 125. § (2) és (3) bekezdése.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi XXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 13 152 945,1 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 13 838 618,3 millió forintban,
c) hiányát 685 673,2 millió forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Kvtv. 11. § (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Energia Hivatal 1845,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban
10-ei befizetési idõpontra.
(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 486,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl az államháztartásért
felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés javára.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Kvtv. 11. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4732,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára
2011. évben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig 1025 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlõ
részletekben a tárgynegyedévet követõ második hónap 20. napjáig.”
3. §

A Kvtv. 29. §-a az alábbi (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az I.–VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél 2011. március 31-éig irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten
belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kell létrehozni a (4) bekezdésben foglalt összeggel, amelynek
felhasználásáról az Országgyûlés 2011. november 20-áig határozatban dönt. Eredeti elõirányzatként megtervezett
fejezeti tartalék esetén a (4 ) bekezdésben foglalt összeget ennek javára kell átcsoportosítani.
(4) A (3) bekezdés szerinti tartalék összege
a) az I. Országgyûlés fejezet 1–4. címnél 384,2 millió forint,
b) az I. Országgyûlés fejezet 5. Közbeszerzések Tanácsa címnél 7,2 millió forint,
c) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 53,1 millió forint,
d) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 66,8 millió forint,
e) a IV. Országgyûlési Biztosok Hivatala fejezetnél 80,7 millió forint,
f) az V. Állami Számvevõszék fejezetnél 361,0 millió forint,
g) a VI. Bíróságok fejezetnél 3 661,6 millió forint,
h) a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 1600,0 millió forint,
i) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 63,8 millió forint,
j) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 1391,4 millió forint.
(5) A (3)–(4) bekezdésben foglalt intézkedéseken felül az I. Országgyûlés fejezet 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás
támogatása cím, 1. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap költségei alcím kiadási elõirányzatából 5000,0
millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni, amelynek felhasználásáról
az Országgyûlés 2011. november 20-áig határozatban dönt.”

4. §

A Kvtv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.”

5. §

A Kvtv. 54. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében
az államháztartásért felelõs miniszter, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
esetében az agrárpolitikáért felelõs miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.”

6. §

A Kvtv. 1. mellékletében
a) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiegészül a 14. Közgyûjteményi Ellátó Szervezet címmel, melynek
támogatási elõirányzata 239,3 millió forint, 1. Mûködési költségvetés bevételi elõirányzata 190,0 millió forint,
1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 137, 6 millió forint, 2. Munkaadókat terhelõ
járulékok kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 37,5 millió forint, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási
elõirányzata 223,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt
elõirányzat kiadási elõirányzata 31,2 millió forint.
Az 1–15. cím összesen kiadási elõirányzata 243 911,0 millió forintra, bevételi elõirányzata 54 429, 7 millió forintra,
támogatási elõirányzata 189 481,3 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási elõirányzata 292 184,2 millió
forintra, bevételi elõirányzata 55 932,7 millió forintra, támogatási elõirányzata 190 356,2 millió forintra változik.
b) A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi
célelõirányzatok alcím, 8. Víz- és környezeti kárelhárítás jogcím-csoport megnevezése „Víz-, környezeti és
természeti katasztrófa kárelhárítás” megnevezésre változik.

2492

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
c)

4. szám

A XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 11. Közgyûjtemények cím támogatási elõirányzata 10 428,6 millió
forintra, 1. Mûködési költségvetés bevételi elõirányzata 8569, 5 millió forintra, 1. Személyi juttatások kiemelt
elõirányzat kiadási elõirányzata 7870,4 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzat
kiadási elõirányzata 2205,5 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 8227,7 millió
forintra, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata
2898,0 millió forintra változik.

Az 1–20. cím összesen kiadási elõirányzata 916 837,4 millió forintra, bevételi elõirányzata 366 856,1 millió forintra,
támogatási elõirányzata 549 981,3 millió forintra, a XX. fejezet összesen kiadási elõirányzata 1 545 126,4 millió forintra,
bevételi elõirányzata 366 856,1 millió forintra, támogatási elõirányzata 549 981,3 millió forintra változik.
d)

A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi
költségvetési szervek alcím bevételi elõirányzata 30 328,7 millió forintra, a XLII. fejezet összesen bevételi
elõirányzata 6 324 138,8 millió forintra, a központi alrendszer bevételi fõösszeg elõirányzata 13 152 945,1 millió
forintra, a fõösszegek egyenlege –685 673,2 millió forintra változik.

7. §

A Kvtv. 9. számú melléklet 2. pontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:
„XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport)”

8. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi XXXV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés a vendéglátáshoz, valamint a családi és más hasonló közösségi eseményekhez kapcsolódó élõzenei szolgáltatás
ösztönzése érdekében a következõ törvényt alkotja:
1. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következõ 271. §-sal egészül ki:
„271. § A 3. számú melléklet II. rész az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
2011. évi XXXV. törvénnyel megállapított 2. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben a 84. §
szerint megállapított idõpont az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
2011. évi XXXV. törvény hatálybalépésének napjára vagy azt követõ idõszakra esik.”

2. §

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a következõ 2. ponttal egészül ki:
„[Sorszám

2.

3. §

Megnevezés]

Elõadómûvész személyes közremûködésével
a) vendéglátás keretében, üzletben,
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény
keretében, zárt körben, vagy
c) belépõdíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények mûködésének
biztonságosabbá tételérõl szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó,
közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élõzenei szolgáltatás.”

Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 22/2011. (III. 3.) Korm. rendelete
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizetõ kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások
feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége
mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A biztosítás alanyai egyrészrõl a Mehib Rt., mint biztosító vagy viszontbiztosító, másrésztõl]
„c) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás valamelyikét nyújtó pénzügyi intézmény,”

2. §

Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. § (1) A Mehib Rt. által biztosítható:]
„c) az exportirányú külkereskedelmi szerzõdéshez vagy külföldi vállalkozáshoz kapcsolódóan hitel-és pénzkölcsön
nyújtásából, pénzügyi lízingbõl, kezesség és bankgarancia vállalásából, valamint egyéb bankári kötelezettség
vállalásából eredõ követelés;”

3. §

Az R. 21. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Biztosító 2011. december 31-ig a 4. melléklet szerinti védzáradék igénybevételére vonatkozó eljárásnál
az alkalmazást a fedezet hiányára kiadott egyetlen, jól ismert, nemzetközi magántulajdonú exporthitel biztosító és egy
nemzeti hitelbiztosító által kiadott igazolással vagy legalább négy elismert exportõr által kiadott arra vonatkozó
igazolással is igazolhatja, hogy meghatározott mûveletek esetében a magánbiztosítók megtagadták a fedezetet.”

4. §

Az R. 21/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21/A. § A 9. § (4) bekezdés szerinti 20%-ban meghatározott minimális önrészesedés mértéke a 2011. december 31-ig
megkötésre kerülõ biztosítási vagy viszontbiztosítási szerzõdések esetében 10% lehet.”

5. §

Az R.
a) 7. § (7) bekezdésében az „1. §-ban” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben” szöveg,
b)

7. § (9) bekezdésében az „Igazgatóságának” szövegrész helyébe a „felügyelõ bizottságának” szöveg,
az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a felügyelõ bizottság” szöveg,

c)

8. § (2) bekezdés b) pontjában a „középvállalatok” szövegrész helyébe a „középvállalkozások” szöveg,

d)

10. § (3) bekezdésében az „Igazgatósága” szövegrész helyébe a „felügyelõ bizottsága” szöveg, az „Az Igazgatóság”
szövegrész helyébe az „A felügyelõ bizottság” szöveg,

e)

10. § (4) bekezdésében az „Igazgatósága” szövegrész helyébe a „felügyelõ bizottsága” szöveg,

f)

10. § (5) bekezdésében az „Igazgatósága” szövegrész helyébe a „felügyelõ bizottsága” szöveg, az „Az Igazgatóság”
szövegrész helyébe az „A felügyelõ bizottság” szöveg,

g)

17. § (7) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szöveg helyébe a „(6) bekezdésben” szöveg,

h)

21. § (1) bekezdésében az „Igazgatósága” szövegrész helyébe a „felügyelõ bizottsága” szöveg,

i) 21. § (8) bekezdésében a „középvállalatok” szövegrész helyébe a „középvállalkozások” szöveg,
lép.
6. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 32/2011. (III. 17.) Korm. rendelete
az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról,
költségtérítésekrõl, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott
termelési támogatásokról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet alapján egyedi támogatás, illetve költségtérítés igénylésére jogosult szervezetek:
a) a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban:
Bányavagyon-hasznosító),
b) a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. (a továbbiakban: Mecsek-Öko),
c) a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (a továbbiakban: MÁV-START),
d) a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (a továbbiakban: GYSEV),
e) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Busztv.) 9. § (1) bekezdése szerinti szerzõdéssel rendelkezõ, autóbusszal helyközi személyszállítási
közszolgáltatást végzõ társaságok (a továbbiakban: autóbusszal szolgáltatást végzõ társaságok) és
f) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek a 2011. gazdasági évre a központi költségvetésbõl (XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 17. címszám, 1. alcímszám, 2. és 3. jogcím-csoportszám, valamint a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 30. címszám, 2. alcímszám, 1. jogcím-csoportszám, 2. jogcímszám) legfeljebb
a (3)–(4) bekezdésekben meghatározott összegû egyedi támogatásokat, illetve költségtérítéseket igényelhetik.
(3) Bányászati támogatások:
a) bányabezárásra:
1 000,0 millió Ft;
b) mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek
átvállalására:
225,0 millió Ft.
(4) A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése:
a) a MÁV-START által a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 27. § (1) bekezdésében meghatározott szerzõdés alapján végzett
személyszállítási közszolgáltatáshoz:
152 382,0 millió Ft;
b) a GYSEV által a Vtv. 27. § (1) bekezdésében meghatározott szerzõdés alapján végzett
személyszállítási közszolgáltatáshoz:
5 771,0 millió Ft;
c) az autóbusszal szolgáltatást végzõ társaságok helyközi személyszállítási
közszolgáltatásaihoz:
27 000,0 millió Ft;
d) a GYSEV által mûködtetett vasúti pályahálózathoz:
1 950,0 millió Ft;
e) a MÁV által mûködtetett vasúti pályahálózathoz:
21 050,0 millió Ft.

2. §

(1) Az 1. § (3) bekezdés a) pont esetében a költségvetési elõirányzat a Bányavagyon-hasznosító által a szénbányászati
szerkezetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkezõ egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami
tulajdonú meddõ szénhidrogén kutak kezelése és a bánya-erõmû integrációs szerzõdések megkötésekor még nem
ismert kötelezettségek – vagyonértékesítésbõl nem fedezett részét finanszírozza. A támogatás folyósítására havi
ütemezéssel, a Bányavagyon-hasznosító által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére
tárgyhó 20-áig megküldött likviditási terv alapján kerül sor. A likviditási tervben a Bányavagyon-hasznosító
kötelezettségének teljesítésénél pénzügyi forrásként elõször az adott idõszakban a vagyonértékesítésbõl származó
bevételt kell elõirányozni. A miniszter a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) felé a támogatás
folyósításáról a Bányavagyon-hasznosító kezdeményezése alapján intézkedik. A támogatás jogcímenkénti
felhasználásáról a Bányavagyon-hasznosító havonta – a tárgyhót követõ hónapban – tájékoztatást ad a miniszternek.
(2) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja esetében a Mecsek-Öko által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig
keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket a központi
költségvetés havonta utólag – a NAV-on keresztül – megtéríti a miniszter által benyújtott elszámolás alapján.

3. §

(1) A MÁV-START és a GYSEV legkésõbb 2011. március 15-ig – a vasúti személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet
érintõ, várható gazdasági folyamatokon alapuló – pénzforgalmi tervet készít és azt a miniszter részére megküldi.
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A vasúti társaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítés havi folyósítási ütemezését
a miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter a vasúti társaság által benyújtott pénzforgalmi terv alapján
együttesen, a Vtv. 27. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerzõdés (a továbbiakban: vasúti személyszállítási
közszolgáltatási szerzõdés) záradékában (a továbbiakban: záradék) határozza meg. A költségtérítés folyósításának
ütemezése a miniszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter együttes döntésével módosítható. A költségtérítés
folyósítása ütemezésének módosítását a megelõzõ idõszak tényleges pénzforgalma és a költségtérítés ütemezése
alapjául szolgáló pénzforgalmi terv közötti eltérések okainak bemutatásával a vasúti társaság is kezdeményezheti.
(2) A miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a személyszállítási közszolgáltatásokhoz a tárgyévet
megelõzõ évben nyújtott költségtérítésnek a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerzõdésben rögzített
elszámolását követõen módosítja a tárgyévi záradékot, amennyiben ezt az elszámolás eredménye indokolttá teszi.
(3) Az 1. § (4) bekezdés a)–b) pontja esetében a MÁV-START és a GYSEV a vasúti személyszállítási közszolgáltatási
szerzõdés alapján végzett személyszállítási közszolgáltatásaihoz a NAV részére megküldött, a záradékban
meghatározott költségtérítés 20%-át a tárgyhó elsõ napjától külön feltétel nélkül, míg a költségtérítés 80%-át
a miniszter által kiállított Megrendelõi Teljesítésigazolás (a továbbiakban: teljesítésigazolás) birtokában igényelheti.
A miniszter a teljesítésigazolás kiadásáról egyidejûleg a NAV-ot értesíti. A teljesítésigazolás kiadásának
megtagadásáról, a költségtérítési összeg csökkentésérõl és annak indokáról a miniszter a szolgáltató által megküldött,
a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerzõdésben szabályozott havi jelentés megérkezését követõ 8 napon belül
értesíti a NAV-ot és a nemzetgazdasági minisztert.
(4) Az 1. § (4) bekezdés a)–b) pontja vonatkozásában a MÁV-START és a GYSEV a vasúti személyszállítási közszolgáltatási
szerzõdésben meghatározott esetekben a tárgyhónapra a záradékban meghatározott költségtérítési összeg
60%-ának igénybevételére jogosult (rendelkezésre állási költségtérítés). A rendelkezésre állási költségtérítés
alkalmazásának szükségességérõl a miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel történt elõzetes egyeztetést követõen
értesíti a NAV-ot.
4. §

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja esetében a miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel történõ elõzetes egyeztetés
után – a Busztv. 11. §-a alapján költségtérítésre jogosult helyközi közszolgáltatást végzõ társaságokkal kötött
közszolgáltatási szerzõdés záradékában rendelkezik a költségtérítésrõl. A költségtérítés folyósításáról a miniszter
a NAV felé az e szerzõdés záradékában foglalt ütemezés alapján intézkedik. A NAV a költségtérítést az igényléstõl
számított 15 napon belül folyósítja.

5. §

(1) Az 1. § (4) bekezdés d)–e) pontja szerinti költségtérítés igénybevételéhez a MÁV és a GYSEV legkésõbb 2011. március
15-ig – a vasúti pályamûködtetési tevékenységet érintõen a várható gazdasági folyamatokon alapuló – pénzforgalmi
tervet készít és azt a miniszter részére megküldi.
(2) A MÁV és a GYSEV a pályamûködtetési tevékenység végzéshez az 1. § (4) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott
költségtérítést a pénzforgalmi tervnek a miniszter és a nemzetgazdasági miniszter egyetértését követõen a miniszter
által a NAV részére megküldött pénzforgalmi tervben szereplõ havi részletekben igényelheti. A pénzforgalmi terv
a miniszter jóváhagyásával és a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével módosítható.

6. §

Az 1. § (4) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti szolgáltatók a havi költségtérítést a tárgyhó elsõ napjától
igényelhetik, amelyet a NAV az igénylést követõ 15 napon belül folyósít.

7. §

A támogatások, illetve a költségtérítések folyósítása az 1. § (3) bekezdés a) pontja, valamint az 1. § (4) bekezdés
esetében a NAV 10032000-01905049 Egyedi támogatás folyósítási számláról, az 1. § (3) bekezdés b) pontja esetében
a NAV 10032000–01905135 Egyéb vállalati támogatás folyósítási számláról történik az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján. Az 1. § (3) bekezdése esetében a szükséges igazolások
csatolása alapján történõ támogatás folyósítására, ellenõrzésére az Art. szerinti folyósítási és ellenõrzési szabályok
irányadók.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2012. március 31-én hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában,
a 39. § (1) bekezdése és a 40. § (1) bekezdése tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény
18. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 39. § (2), (4) és (7) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
40. § (5) bekezdésében,
a 39. § (3) bekezdése tekintetében a villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2008. évi LXX. törvény 11. §
(1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában,
a 39. § (8) és (9) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény
63. § (3) bekezdésében,
a 39. § (11) és (12) bekezdése és a 40. § (6) bekezdése tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,
a 39. § (13) bekezdése és a 40. § (8) bekezdése tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–c) és i) pontjában,
a 39. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 40. § (9) és (10) bekezdése tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,
a 39. § (18) bekezdése és a 40. § (14) bekezdése tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
30. § (6) bekezdésében,
a 39. § (19) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 39. § (20) és (21) bekezdése és a 40. § (17) bekezdése tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 39. § (22) és (26) bekezdése és a 40. § (18) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi
LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában,
a 39. § (27) és (32) bekezdése és a 40. § (19) bekezdése tekintetében a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 40. § (2) és (21) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
40. § (4) bekezdésében,
a 40. § (11) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés y) pontjában,
a 40. § (16) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,
a 40. § (20) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §
(1) bekezdés e) pontjában,
a 41. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében 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:

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

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami
támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az EK-Szerzõdés 93. cikkének
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: eljárási rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya – a VI. Fejezet kivételével – nem terjed ki az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
(a továbbiakban: EUMSz) I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez,
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feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, valamint a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.
(3) A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások
versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs szervezet útján látja el.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás,
2. bejelentési értesítõ: a miniszter által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítõ a támogatási tervezet
Európai Bizottság részére történõ bejelentésérõl,
3. diszkont kamatláb: a különbözõ években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított
projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlõ a referencia
alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
4. egyedi támogatás: az eljárási rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,
5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó
kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia
alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függõen eltérõ összehasonlító kamatláb,
6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen
meghatározott költségek köre,
7. hivatalos bejelentés: az eljárási rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,
8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése
szerinti elõnyben részesül vagy részesült,
9. kis- és középvállalkozás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008.8.9.) (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet)
1. melléklete szerinti vállalkozás,
10. létezõ támogatási program: az eljárási rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató
vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,
12. prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelõzõ kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal,
a formanyomtatványok, az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 2. cikkében elõírt szükséges kiegészítõ adatlapok és
a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,
13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott
mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának
alapja,
14. SANI rendszer: a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett
honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhetõ, a támogatást nyújtó által
kitöltendõ, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszer
a támogatási tervezetekrõl, támogatási intézkedésekrõl,
15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos
formában kifejezve,
16. támogatási program: az eljárási rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,
17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történõ eljuttatásának
pénzügyi lebonyolításában részt vevõ szerv,
18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítélésérõl döntõ vagy a támogatási program, illetve a pályázat
elkészítéséért felelõs szerv vagy személy,
19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak
a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,
20. visszafizettetési kamatláb: a végrehajtási rendelet 9–11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb.
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II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ KÖVETELMÉNYEK
3. §

(1) A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létezõ
támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza
a) a támogatást nyújtó megnevezését,
b)

az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként
ba) az állami támogatás formáját,
bb) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális
mértékében vagy összegében kifejezve,
bc) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális
mértékében vagy összegében kifejezve több forrásból igényelt állami támogatások esetében,
bd) a kedvezményezettek körét,
be) a saját forrás mértékét,
bf) az elszámolható költségek körét,
bg) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatályát,
bh) a támogatási program esetében az abból történõ támogatásnyújtást kizáró feltételeket,
bi) az egyedi támogatás, a támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási szerzõdés
megsértésének szankcióit,
bj) az uniós állami támogatási szabályok által elõírt egyéb információkat.
(2) A támogatási tervezetben az állami támogatás formája különösen vissza nem térítendõ és visszatérítendõ
pénzeszközök nyújtásaként, kamatmentes hitelként, kedvezményes kamatozású hitelként, kamattámogatásként,
kedvezményes feltételû kezességvállalásként, állami tõkejuttatásként, adókedvezményként, adóalapkedvezményként, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatásként, ingatlanjuttatásként,
követelésrõl való lemondásként, tartozásátvállalásként, kedvezményes bérletként vagy kedvezményes lízingként
határozható meg.
4. §

A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás
támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.

5. §

(1) Az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – ideértve a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5.,
2006.12.28.) (a továbbiakban: csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély
összegû támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott mértéket.
(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján részesül állami támogatásnak
minõsülõ kockázati tõkejuttatásban, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását
vagy a támogatási program szerinti maximális összegét – legfeljebb a kapott tõke összegének erejéig – 20%-kal
csökkenteni kell a kockázatitõke-befektetés elsõ három évében.

6. §

(1) Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévõ vállalkozás nem részesülhet
állami támogatásban. Egy vállalkozás akkor tekinthetõ nehéz helyzetben lévõnek, ha az képtelen – akár saját erejébõl,
akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezõi által biztosított források révén – arra, hogy megállítsa
a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külsõ beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné,
hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(2) Valamely vállalkozás méretétõl, illetve a körülményektõl függetlenül akkor minõsül nehéz helyzetben lévõnek, ha
a)

korlátolt felelõsségi alapon mûködõ társaság esetén jegyzett tõkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több
mint egynegyede az elõzõ 12 hónap során veszett el,

b)

olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelõsséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében,
a társaság könyveiben kimutatott tõkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az elõzõ
12 hónap során veszett el vagy

c)

az adott vállalkozás – függetlenül a vállalkozási formától – megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.
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(3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz
helyzetben lévõnek tekintendõ, ha veszteségei nõnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös
kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentõs mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága
nõ, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.
(4) Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minõsül, a kis- és
középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévõnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet
1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

III. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A MINISZTER
EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI
3. A bejelentésre vonatkozó közös rendelkezések
7. §

(1) A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – be kell jelentenie
a miniszter részére.
(2) Az állami támogatásról rendelkezõ jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása,
illetve – az Európai Bizottság felé történõ bejelentési kötelezettség esetén – a bejelentési értesítõ kiadását követõen
lehet közigazgatási egyeztetésre, vagy a képviselõtestület elé bocsátani.
(3) Az Európai Bizottság részére történõ bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében
a támogatási tervezet
a)

az eljárási rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat
meghozataláig,

b)

a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig,
illetve

c)

ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek
teljesüléséig
nem léphet hatályba.
(4) Nem kell bejelenteni – a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével – a létezõ támogatási programból
nyújtott támogatást.
8. §

(1) A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelõs, aki a támogatási programot tartalmazó
jogszabály, egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat elkészítéséért felel.
(2) A bejelentés
a)

a csoportmentességi rendelet, illetve csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá
tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,

b)

az Európai Bizottság részére történõ bejelentést igénylõ támogatások esetében a támogatási tervezet egy
példányának, valamint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványok
benyújtásából, és azok elektronikus formátumának a tvi@nfm.gov.hu címre történõ megküldésébõl áll.
9. §

(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minõsül
állami támogatásnak, e tényrõl a bejelentés megtételétõl számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(2) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (1) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertõl írásban kérheti,
hogy a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött
formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság
állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minõsül állami támogatásnak.

10. §

(1) A miniszter eljárása során – ésszerû határidõ megjelölésével – kiegészítõ információt kérhet a támogatást nyújtótól és
a lehetséges kedvezményezettektõl. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. §
(1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidõ a kiegészítõ
információ kézhezvételétõl kezdõdik.
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(2) A miniszter a bejelentés során elõzetes véleményt, állásfoglalást vagy bejelentési értesítõt ad ki, vagy a 9. §
(1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót.
(3) A központi költségvetésbõl, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében
a miniszter az elõzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követõ harminc napon belül megküldi
a Magyar Államkincstárnak.

4. A csekély összegû támogatásokkal és a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási
tervezetekkel kapcsolatos eljárás
11. §

(1) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegû támogatásokra vonatkozó
bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad
ki, amelyet a bejelentés megtételétõl számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegû támogatásnak minõsül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást
nyújtót, hogy – a 4. §-ban foglaltakon túl – a csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet szerinti,
a kedvezményezettet terhelõ speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségrõl is tájékoztassa
a kedvezményezettet.
(3) A csekély összegû támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal
kapcsolatos speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérõl a támogatást nyújtó gondoskodik.
(4) A csekély összegû támogatások esetében a támogatást nyújtó gondoskodik az uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott támogatáshalmozódási szabályok betartásáról.

12. §

(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet – megfelelõ módosítással – a csekély összegû
támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami
támogatásnak minõsülhet, a bejelentés megtételétõl számított harminc napon belül elõzetes véleményt ad ki,
amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelõen módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi
a miniszternek. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás
a)

a csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá
tartozó és feltételeinek megfelelõ támogatásnak minõsül, a miniszter a 11. § alapján,

b)

nem tartozik a csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet
hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,

c)

nem tartozik a csekély összegû támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet
hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés
b) pontja alapján
jár el.
13. §

(1) A támogatást nyújtó a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a támogatási
tervezet bejelentésével egyidejûleg kitölti a SANI rendszerben a csoportmentességi rendelethez tartozó
formanyomtatványokat.
(2) A miniszter a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkezõ támogatási tervezet,
különösen jogszabály, illetve támogatási szerzõdés hatálybalépésérõl a csoportmentességi rendelet 9. cikk
(1) bekezdésének megfelelõen a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI
rendszeren keresztül történõ továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.

5. A miniszter eljárása az Európai Bizottság részére történõ bejelentést igénylõ támogatási tervezetek
esetén
14. §

(1) A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétõl számított harminc napon belül az Európai
Bizottság részére történõ prenotifikációra való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(2) Ha a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, a miniszter a támogatási tervezetet és annak
a támogatást nyújtó által készített angol nyelvû összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon
keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejûleg bejelentési értesítõt ad ki, amelyet megküld
a támogatást nyújtó számára.
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(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban,
a miniszter a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel
egyidejûleg bejelentési értesítõt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(4) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt,
nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítést) kér, a miniszter – ésszerû határidõ
megjelölésével – felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján a bejelentésre alkalmas támogatási tervezetrõl
– a kiegészítés kézhezvételétõl számított harminc napon belül – a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon
keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejûleg bejelentési értesítõt ad ki, amelyet
megküld a támogatást nyújtó számára.
15. §

(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethetõ össze az uniós állami
támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére,
sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, elõzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak
az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetõség megteremtésére. A támogatást nyújtó az elõzetes
vélemény kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetrõl egyeztetést
kezdeményezhet.
(2) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelõen módosított támogatási tervezetet megküldi
a miniszternek, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.
(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetrõl megállapítja, hogy
a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkor a 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor
a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétõl számított 30 napon belül jár el,
b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényrõl és arról, hogy a támogatási
tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétõl számított 30 napon
belül értesíti a támogatást nyújtót.
(4) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával
a) prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül
írásban kérheti a minisztert a prenotifikáció megtételére,
b) hivatalos bejelentés esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon
belül a Kormányhoz fordulhat.
(5) A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a miniszter a támogatást nyújtó egyidejû
értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást
nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.
(6) A támogatási tervezet Európai Bizottság részére történõ hivatalos bejelentésérõl a (4) bekezdés b) pontja szerinti
esetben a Kormány egyedi ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.

16. §

(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.
(2) Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot az eljárási rendelet
4. cikkében meghatározott határidõn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére az eljárási rendelet 4. cikk
(6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.
(3) Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül nem hoz
a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a miniszter tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás
végrehajtható.

6. A miniszter pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása
17. §

(1) A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása elõtt legalább harminc nappal megküldi a miniszternek.
(2) Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek,
a pályázat tervezetének kézhezvételétõl számított húsz napon belül az összeegyeztethetõség megteremtése
érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.
(3) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló jogszabály
feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétõl számított harminc napon belül
megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelõzõen a pályázat nem tehetõ közzé.
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7. Az Európai Bizottság részére történõ speciális tájékoztatási és bejelentési kötelezettség hatálya alá
tartozó, létezõ támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás
18. §

(1) Létezõ támogatási programból elõzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami
támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímet
kell alkalmazni.
(2) A miniszter jóváhagyás céljából – az Európai Bizottság részére bejelenti
a)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlõ kötelezettségek terén a tagállamok
tevékenységérõl szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerinti állami támogatást,

b)

a csoportmentességi rendelet 6. cikkében felsorolt esetekben nyújtott állami támogatást,

c)

azt a nagyberuházást kedvezményezõ támogatási tervezetet, amely esetében az összes forrásból származó
javasolt állami támogatás összege meghaladja azt a maximális támogatási összeget, mint amennyit a 25. §
(3) bekezdésében meghatározott számítási módszer alapján egy olyan beruházás kaphatna, amelynek
elszámolható költsége százmillió eurónak megfelelõ forintösszeg,

d)

azt a támogatási tervezetet, amely egy független beruházónak minõsülõ vevõ által, egy bezárásra került vagy
– amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra kerülõ létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök – kivéve
a vállalkozás részvényeinek való megszerzését önmagában – felvásárlását megvalósító induló beruházásnak
minõsülõ beruházáshoz kapcsolódik, és az állami támogatást a beruházás által megõrzött vagy újonnan
létrehozott munkahelyek becsült bérköltsége alapján számolják ki,

e)

bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére
történõ bejelentési kötelezettségrõl rendelkezik.

(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a)

a versenyképtelen szénbányák bezárását elõsegítõ állami támogatásról szóló 2010. december 10-i 2010/787/EU
tanácsi határozat szerint,

b)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlõ kötelezettségek terén a tagállamok
tevékenységérõl szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerint,

c)

a (2) bekezdés c) pontja alá nem tartozó nagyberuházásokról a támogatási szerzõdés megkötését, illetve az állami
támogatásról rendelkezõ dokumentum elfogadását követõ harminc napon belül, a nagyberuházási projektek
támogatására vonatkozó összefoglaló információk benyújtásához alkalmazandó, a SANI rendszerben kitöltött
formanyomtatványnak, a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet II. mellékletének vagy
a csoportmentességi rendelet II. mellékletének megküldésével a SANI rendszerben,

d)

a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a csoportmentességi
rendelet 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,

e)

bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére
történõ tájékoztatási kötelezettségrõl rendelkezik.

8. Közszolgáltatásért járó kompenzációra vonatkozó szabályok
19. §

Az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott
vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ
alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: közszolgáltatásról szóló
bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet)
hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel
kapcsolatos eljárására a 7–13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

20. §

(1) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási
tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia
a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozatra, és tartalmaznia kell a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat
4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.
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(2) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya
alá tartozó állami támogatásnak minõsül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy
a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség
és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.
(3) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó
gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a közszolgáltatásról szóló bizottsági
határozat 5. cikkében meghatározott mértéket.
(4) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésérõl a támogatást nyújtó gondoskodik.
(5) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít
a miniszter számára az általa a megelõzõ évben a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat alapján nyújtott állami
támogatásokról.
21. §

(1) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében
a támogatási tervezetnek – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia
a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendeletre, valamint annak I. mellékletében foglaltakra,
és tartalmaznia kell a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet 4. cikkében meghatározott
tartalmi elemeket is.
(2) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetén
a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet I. melléklete alapján meghatározott mértéket.
(3) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít
a miniszter számára az általa a megelõzõ évben a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet
alapján nyújtott állami támogatásokról.

IV. FEJEZET
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK
9. Általános együttmûködési kötelezettség
22. §

(1) Az Európai Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre.
A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidõn belül eleget tenni.
(2) Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttmûködni a támogatást nyújtóval,
a miniszterrel, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is
kötelezhetõ.

10. A létezõ támogatási programmal kapcsolatos eljárás
23. §

(1) Ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létezõ támogatási programot kifogásol,
vagy az eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben az eljárási rendelet 18. cikke szerinti megfelelõ
intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos
álláspontját a megkeresés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal
a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétõl számított öt
napon belül érdemben nyilatkozzon.
(2) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot az Európai Bizottság által
megadott határidõn belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(3) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétõl számított
tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter az eljárási rendelet 17. cikk
(2) bekezdésének megfelelõen kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidõ meghosszabbítását.
(4) A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül
megküldi az Európai Bizottságnak.
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11. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése
24. §

(1) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésrõl szóló dokumentum
kézhezvételétõl számított 10 napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges
intézkedés megtételére.
(2) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtót
a visszafizetés kamattal növelt mértékben történõ elrendelésére.

V. FEJEZET
REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉP
25. §

(1) A 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó regionális támogatási térképrõl szóló 2006. november 13-ai N–487/2006.
bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következõ
maximális támogatási intenzitások alkalmazhatók:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,
d) Budapesten 10%.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások – a szállítási ágazat és
nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások
beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetõk.
(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott
mérték ötven százaléka és
c) a százmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték harmincnégy
százaléka.

26. §

(1) Nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minõsül, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken
legalább ötvenmillió eurónak megfelelõ forintösszeg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelenérték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor több beruházási
projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalkozás által hároméves idõszakon
belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak.
(3) Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai
kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot
a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni.
(4) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak
megfelelõ forintösszeget, a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi
jellegû ráfordításai közül a nagyobb értékût kell elszámolható költségként figyelembe venni.

VI. FEJEZET
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG MIATTI SZABÁLYOK
12. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás
27. §

(1) A támogatást nyújtó a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti
támogatás) nyújthat az olyan kedvezményezettnek, aki a jóváhagyott támogatási program alapján a támogatási
kérelmét a támogatást nyújtó részére 2010. december 31-éig benyújtotta. Az ezen a jogcímen nyújtott összes állami
támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer euró értékhatárt, figyelemmel
a (6) bekezdésben és a 31. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
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(2) Átmeneti támogatás nem nyújtható
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozásnak,
b) az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,
c) az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékeknek a csoportmentességi rendelet 2. cikk 23. pontja
szerinti feldolgozásában és a csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti forgalmazásában
tevékenykedõ vállalkozásnak, ha
ca) az átmeneti támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy
cb) az átmeneti támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha
da) az átmeneti támogatás mértéke az exportált mennyiséghez,
db) értékesítési hálózat kialakításához és mûködtetéséhez vagy
dc) exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik,
e) abban az esetben, ha az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.
(3) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely nem minõsül nehéz helyzetben lévõ
vállalkozásnak.
(4) Átmeneti támogatás csak olyan formában nyújtható, ahol a támogatástartalom kockázatelemzés elvégzése nélkül,
elõzetesen pontosan kiszámítható.
(5) A több részletben fizetendõ átmeneti támogatást az odaítélésének idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(6) Egy vállalkozásnak 2008. január 1. és 2011. december 31. között nyújtott átmeneti támogatás és csekély összegû
támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelõ forintösszeget.
(7) Az átmeneti támogatás nyújtását megelõzõen a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az átmeneti
támogatás, illetve a csekély összegû támogatás formájában 2008. január 1-jét követõen számára odaítélt állami
támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeirõl.
(8) Átmeneti támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a vállalkozásnak
odaítélt csekély összegû és átmeneti támogatás nem haladja meg a (6) bekezdésben meghatározott mértéket.
(9) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy tájékoztassa a kedvezményezettet
a) a támogatáshalmozódás (6) bekezdésben meghatározott szabályáról,
b) arról, hogy a pénzügyi válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatásban részesül, és
c) arról, hogy az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az átmeneti támogatás odaítélését követõ
tíz évig meg kell õriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat be kell mutatnia.

13. Kedvezményes egyéni referencia kamatláb
28. §

(1) A kis- és középvállalkozás számára beruházási és mûködõtõke hitelre, nagyvállalkozás számára beruházási hitelre
kedvezményes egyéni referencia kamatláb állapítható meg az 5. mellékletben meghatározott módon.
(2) A kedvezményes egyéni referencia kamatláb alkalmazásának feltétele, hogy
a) az alapjául szolgáló hitelszerzõdés 2011. december 31-éig megkötésre kerüljön,
b) a kamatfizetés teljesítésének határideje – a kedvezményes egyéni referencia kamatláb alapjául szolgáló
hitelszerzõdés futamidejére tekintet nélkül – legfeljebb 2013. december 31. legyen és
c) a kedvezményezett ne minõsüljön nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

14. Állami kezességvállalás
29. §

(1) A pénzügyi válság kapcsán állami kezességvállalás a 6. mellékletben meghatározott kezességvállalási díjmértékekkel
azonos mértékben nyújtható. A kis- és középvállalkozások esetében a kezességvállalási díj az elsõ két évre
vonatkozóan legfeljebb 15%-kal csökkenthetõ.
(2) Az állami kezességvállalásnak meghatározott pénzügyi ügylethez kell kapcsolódnia, meghatározott maximális
összegre kell vonatkoznia, és idõben korlátozottnak kell lennie.
(3) A pénzügyi válság miatt állami kezességvállalás formájában csak a 2009. április 27. és 2011. december 31. között vállalt
kezességekre nyújtható állami támogatás. A kezességvállalás idõtartama nem haladhatja meg a tíz évet.
(4) Állami kezességvállalás olyan vállalkozás számára nyújtható, amely nem minõsül nehéz helyzetben lévõ
vállalkozásnak.

2506

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

(5) Kezességvállalás a kis- és középvállalkozások számára beruházási és mûködõtõke hitelre, nagyvállalkozások számára
csak beruházási hitelre nyújtható.
30. §

(1) A kezességgel fedezett hitel összege nem haladhatja meg a kedvezményezett – a számvitelrõl szóló törvény szerint
számított – 2010. évi személyi jellegû ráfordításainak összegét. Ha a vállalkozást 2010. január 1-jén vagy azt követõen
alapították, a hitel összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a számvitelrõl szóló törvény szerinti, a mûködés
elsõ két évére vonatkozó becsült éves személyi jellegû ráfordításainak összegét. A kedvezményezett éves személyi
jellegû ráfordításai összegének meghatározásakor a kedvezményezett telephelyén dolgozók bére figyelembe vehetõ
abban az esetben is, ha bérüket alvállalkozótól kapják.
(2) Ha az alvállalkozók személyi jellegû ráfordításai a fõvállalkozó számára nyújtott kezesség összegének
meghatározásakor figyelembevételre kerülnek, e személyi jellegû ráfordításokat az alvállalkozó az általa igényelt
kezesség esetében már nem veheti figyelembe.
(3) Beruházási hitelek esetében a kezességgel fedezett hitel összege az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan
az Eurostat által meghatározott átlagos éves bérköltség is lehet.
(4) A kezesség mértéke nem haladhatja meg a biztosított hitel értékének 80%-át a kezességvállalás futamideje alatt,
ideértve a hitel kamatait és járulékait, kivéve a késedelmi kamatokat és a meg nem fizetett kamat tõkésítésébõl adódó
növekményt. Ha a hitel mértéke idõvel csökken, a kezességgel fedezett összegnek is arányosan csökkennie kell úgy,
hogy bármely idõpontban a kezesség legfeljebb a hitel 80%-át fedezheti.
(5) A veszteségeket a hitelezõnek és a kezesnek a kötelezettségvállalásukkal arányosan és azonos módon kell viselnie.
(6) A kezességvállalási díjakat azon összegekre kell alkalmazni, amelyekért az állam által vállalt kezesség vagy
viszontkezesség az adott év elején ténylegesen fennáll. A díjakat minimumértéknek kell tekinteni, amelyet olyan
vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek minõsítése legalább megegyezik a 6. mellékletben meghatározott
minõsítéssel.
(7) Azon vállalkozások esetében, amelyek nem rendelkeznek hitelfelvevõi múlttal vagy mérlegszemléletû
megközelítésen alapuló hitelminõsítéssel, az (1) bekezdésben meghatározott díjcsökkentést 3,8%-os éves
kezességvállalási díjra kell alkalmazni. Ezekben az esetekben kezességvállalási díj nem lehet alacsonyabb, mint
a kezességgel biztosított hitelt felvevõ vállalkozás anyavállalatára vagy anyavállalataira alkalmazandó díj.
(8) A kezességvállalás kezdetekor fizetendõ egyösszegû kezességvállalási díj esetén ezen összegnek legalább a pénzügyi
válság kapcsán állami kezességvállalás formájában nyújtott, a hitel futamideje alatt fizetendõ jövõbeli
kezességvállalási díjak jelenértékével kell egyenlõnek lennie.

15. Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok
31. §

(1) Azonos elszámolható költségek tekintetében a 27–30. § hatálya alá tartozó állami támogatás nem halmozható csekély
összegû támogatással.
(2) Azonos elszámolható költségek tekintetében a 27–30. § szerinti állami támogatás nem halmozható állami
támogatással, ha az ilyen jellegû támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi
a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
(3) A 27–30. § szerinti, ugyanazon célra odaítélt, összeegyeztethetõ állami támogatás összegét csökkenteni kell
a 2008. január 1. után odaítélt csekély összegû támogatás támogatástartalmával.

16. Eljárási szabályok
32. §

(1) A 27–30. § szerinti állami támogatás támogatási tervezete esetében a miniszter eljárására a 11. §-t és a 12. §-t kell
alkalmazni.
(2) Az e fejezetben meghatározott támogatási kategóriák esetében az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági
termékek elsõdleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, valamint a halászati, az erdészeti,
a vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra az agrár- és vidékfejlesztési állami
támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló kormányrendelet eljárási szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a támogatási döntés meghozatala után az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter e tényrõl
tájékoztatja a minisztert.
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VII. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
33. §

(1) Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett
eleget, ésszerû határidõ megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására, és a 7. § (1) bekezdése,
valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásáról tájékoztatja a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs minisztert.
(2) Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter a támogatást
folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak
keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett,
vagy az egyedi támogatásról döntés született.

34. §

(1) Az eljárási rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év
április 30-áig beszámolót készít a megelõzõ évben nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában
meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a miniszter számára.
(2) Ha uniós állami támogatási szabály – az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl – az Európai
Bizottság részére történõ éves beszámolási kötelezettséget ír elõ, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami
támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi
bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidõ letelte elõtt harminc nappal megküldi
a miniszter részére.
(3) A támogatást nyújtó az általa a VI. Fejezet alapján nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában az Európai
Bizottság által meghatározott adattartalommal a felhívásában meghatározott határidõig évente beszámolót készít
a miniszter részére.

35. §

Ha létezõ támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban
meghatározott összegek forintra történõ átszámításánál a támogatási döntés napját megelõzõ hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam
alkalmazandó.

36. §

(1) A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos
értesítését követõen a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.
(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan
a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. Hatályba léptetõ rendelkezés
37. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 42. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

18. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang
38. §

(1) A 19. §, a 20. § és a 3. melléklet az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások
mûködtetésével megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatnak (HL L 312/67.,
2005.11.29.) való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez
a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabály hatálya alá tartozó állami
támogatást tartalmaz.
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19. Módosító rendelkezések
39. §

(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E pont alkalmazásában)
„b) diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában
meghatározott fogalom,”
(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképrõl szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(3) A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendõ állami
támogatások kiszámításáról és az erõmûvi átállási költségekrõl szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átállási költség 11. § szerinti beszámítása esetén az eladó a beszámítás idõtartama alatt nem részesülhet
megmentési és szerkezetátalakítási támogatásban, ha az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül.”
(4) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképrõl szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(5) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. pont 2.1 alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az EUMSz 107. cikke hatálya alá tartozik:
2.1.1. igen
Az állami támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja: .....................................................................................................
2.1.1.1. A támogatási konstrukció az Európai Bizottság felé bejelentés-köteles?
Igen esetén
Az Európai Bizottság által kiadott jóváhagyás száma és kiadásának idõpontja
A jóváhagyás száma:
A jóváhagyás kiadásának idõpontja:
.
.
.
Nem esetén
A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által az Atr. 10. § (2) bekezdése vagy 17. § (3) bekezdése alapján kiadott
állásfoglalás vagy vélemény száma és kiadásának idõpontja:
Állásfoglalás vagy vélemény száma:
Állásfoglalás vagy vélemény kiadásának idõpontja:
.
.
.
Támogatási kategória (Kérjük annyiszor kitölteni, ahány különbözõ támogatási kategória szerint adható állami
támogatás.)*:

2.1.2. nem
A támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Szöveges indokolás, hogy miért nem tartozik a 2.1. pont szerinti rendelet az EUMSz 107. cikkének hatálya alá:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
* Kitöltendõ az Atr. alapján.”
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(6) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 3. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3. Az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzésével kapcsolatos adatok
Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetén az Európai Bizottság által kiadott jóváhagyás,
a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter által az Atr. 10. § (2) bekezdése vagy 17. § (3) bekezdése alapján kiadott
állásfoglalás vagy vélemény száma:
Jóváhagyás, állásfoglalás vagy vélemény kiadásának idõpontja:
.
.
.
Ágazat neve:*: .........................................................................................................................................................................................................
megnevezése: ..............................................................................................................................
Támogatási kategória kódja:*
megnevezése: ..............................................................................................................................
Támogatási kategória kódja:*
megnevezése: ..............................................................................................................................
Támogatási kategória kódja:*
A jóváhagyott állami támogatás támogatástartalma:
Támogatási intenzitás:
,
%
A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek összesen:
* Kitöltendõ az Atr. alapján.”

(7) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképrõl szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(8) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés c) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A pályázati egységcsomagot a Tanács egyeztetés és nyilvántartásba vétel kezdeményezése céljából legkésõbb tárgyév
április 22-ig megküldi az NFM-nek az alábbi módon:)
„c) az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs szervezetnek a pályázati egységcsomagról adott
állásfoglalását elektronikus úton, majd a véglegesített pályázati felhívással együtt papír alapon egy másolati
példányban.”
(9) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(12) A (8) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel tényét az NFM közli a Kincstárral, ezzel egyidejûleg
a nyilvántartásba vett pályázati felhívást elektronikusan, az Ámr. 8a. számú melléklete szerinti adatlap egy eredeti
példányát és az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs szervezet véleményének másolati
példányát postai úton továbbítja a Kincstár felé az MR-ben történõ nyilvántartásba vétel céljából.”
(10) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés 5a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti
kamatláb;”
(11) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet 2. § r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„r) támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kiszámolt értéke;”
(12) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet mellékletének „*”-gal jelölt szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„* A támogatási intenzitás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból
származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott
mértéket.”
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(13) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;”
(14) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. Állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;”
(15) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet 44. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) E rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL 214/3 2008.08.09. 3–47. o.),
b) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5. o) és
c) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabály (HL C 323;
2006.12.30.)
hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.”
(16) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez
kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben meghatározott jogokat és kötelezettségeket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló kormányrendelettel összhangban kell
gyakorolni, illetve teljesíteni.”
(17) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 36. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában:)
„36. támogatott területek:
a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl;
b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország;”
(18) A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. Diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti
kamatláb.”
(19) Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a következõket:)
„i) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszternek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló kormányrendelet szerinti álláspontját;”
(20) Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás. Az adott támogatás támogatástartalmát az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kell
kiszámítani.”
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(21) Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az egy projekthez igénybe vett, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya
alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem
haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket.”
(22) A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A célelõirányzat felhasználása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Atr.) is alkalmazni kell.”
(23) A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az egy projekthez igénybe vett, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely
államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr.-ben és
az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.”
(24) A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 13. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások támogatásánál az Atr-ben és az uniós állami
támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
(25) A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az RFT a pályázat befogadását követõ 60 napon belül dönt. Ha a vállalkozás érzékeny ágazathoz tartozó ágazatban
tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagyberuházásnak minõsül, az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban
foglaltakat kell alkalmazni.”
(26) A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a központi keretbõl pályázati rendszeren kívül az Atr.-rel, valamint az uniós állami támogatási
szabályokkal összhangban támogatást biztosít:
a) a mûködtetési, kommunikációs feladatokra,
b) az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítéseként a társfinanszírozásra tervezett projektek kidolgozásának
finanszírozására,
c) más központi támogatási elõirányzatokkal közös pályázati rendszer meghirdetésére,
d) igénybejelentés esetén elõre nem látható területfejlesztési szempontból kiemelt jelentõségû fejlesztésekre,
válsághelyzetekre, vis maior jellegû ügyek kezelésére.”
(27) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A célelõirányzat felhasználása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:
Atr.) is alkalmazni kell.”
(28) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 9. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az egy projekthez igénybe vett, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási
forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr.-ben és az uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott mértéket.”
(29) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
12. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások támogatásánál az Atr.-ben és az uniós állami
támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
(30) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
20. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A megyei tanács a pályázati rendszerben a rendelkezésre álló keret terhére, amennyiben rendelkezik szabadon
felhasználható forrással, támogatást nyújthat:)
„d) – az Atr.-rel összhangban – a határozatában rögzített roma programokban meghatározott fejlesztésekhez.”
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(31) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a központi keretbõl pályázati rendszeren kívül az Atr.-rel, valamint az uniós állami támogatási
szabályokkal összhangban támogatást biztosít:
a) az EU által társfinanszírozott fejlesztésbõl megvalósuló programokhoz;
b) kormányhatározatban rögzített és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelõ feladatok megvalósításához;
c) más központi forrásokkal közös finanszírozással meghirdetett központi fejlesztési programok beruházásaihoz.”
(32) A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Szakértõi Bizottság állásfoglalása elõtt az érintett regionális, illetve megyei tanács véleményét ki kell kérni.
Ha a kedvezményezett érzékeny ágazathoz tartozó ágazatban tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagyberuházásnak
minõsül, az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
40. §

(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 13. § a) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû” szövegrész helyébe az „a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
b) 13. § i) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 8. mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
c) 13. § l) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 24. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. §
15. pontjában” szöveg,
d) 13. § m) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 31. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. §
19. pontjában” szöveg,
e) 14. §-ában az „a 85/2004. Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „az Atr.-rel” szöveg
lép.
(2) A válság következtében munkahelyüket elvesztõ személyek foglalkoztatásának elõsegítését célzó támogatásról szóló
356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 23/A. §-a és 23/D. §-a” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 27. §-a és 31. §-a” szöveg, a „szabályai az irányadók” szövegrész helyébe „szabályait
kell alkalmazni” szöveg,
b) 5. § e) pontjában az „R. 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „Atr. 2. mellékletében szöveg,
c) 5. § f) pontjában az „R. 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „Atr. 6. §-ában” szöveg,
d) 5. § j) pontjában az „R. 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe az „Atr. 2. § 3. pontjában” szöveg,
e) 5. § k) pontjában az „R. 1. § 20 pontjában” szövegrész helyébe az „Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg
lép.
(3) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 118. § (1) bekezdés a) pontjában az „Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továbbiakban: Római
Szerzõdés) 87. cikkének (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
(a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya” szöveg,
b) 118. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. Korm. rendelet)” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Atr.)” szöveg,
c) 118. § (2) bekezdésében az „a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése alá tartozó” szövegrész helyébe az „az
EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, a” szöveg,
d) 138. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr.-ben”
szöveg, az „a Római Szerzõdés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk” szöveg,
e) 138. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet által elõírt” szövegrész helyébe az
„az Atr.-ben meghatározott”, a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért felelõs” szöveg,
az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet vagy” szövegrész helyébe az „az Atr. vagy” szöveg
lép.
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(4) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében
az „a TVI-vel” szövegrész helyébe az „az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs szervezettel”
szöveg lép.
(5) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
a)

2. § (2) bekezdés 29. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe
az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,

b)

2. § (2) bekezdés 31. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,

c)

2. § (2) bekezdés 38. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg,

d)

2. § (2) bekezdés 39. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. § 19. pontjában” szöveg,

e)

86. § (1) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „az Atr.-rel” szöveg,

f)

86. § (2) bekezdés h) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A. és 23/D. §-ában” szövegrész helyébe
az „az Atr. 27. §-ában és 31. §-ában” szöveg,

g)

89. § (1) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az
„az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg

lép.
(6) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.)
Korm. rendelet
a)

4. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának” szövegrész
helyébe az „az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs szervezetnek” szöveg,

b)

6. § (7) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. mellékletében” szöveg,

c)

10. § (3) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikk” szövegrész helyébe az „Európai Unió
mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk” szöveg, az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdése” szöveg

lép.
(7) A kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet
1. §-ában
a)

az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 107. cikk” szöveg,

b) a „közös” szövegrész helyébe a „belsõ” szöveg
lép.
(8) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
a)

2. § 3. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában” szöveg,

b)

2. § 14. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában”
szöveg,

c)

2. § 19. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 26. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 16. pontjában”
szöveg,

d)

2. § 20. pontjában az „a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe az „az Atr.
2. mellékletében meghatározott ” szöveg,

e)

23. § (4) bekezdésében az „EK-Szerzõdés 87. cikk (1)” szövegrész helyébe az „EUMSz 107. cikk (1)” szöveg,

f)

23. § (5) bekezdésében az „a Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr.-ben” szöveg,

g)

24. § (1) bekezdésében az „az EK-Szerzõdés” szövegrész helyébe az „a Szerzõdés” szöveg, a „csekély összegû
(ún. de minimis)” szövegrész helyébe a „de minimis” szöveg, a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló 2006.
december 15-i” szöveg

lép.
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(9) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a „85/2004. Korm. rendelet 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe a „az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés 23. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az
„az Atr. 6. §-ában” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdés 26. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr.
2. § 13. pontjában” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe
az „az Atr. 2. mellékletében meghatározott” szöveg,
e) 2. § (4) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az Atr.” szöveg,
f) 3. § j) pontjában az „az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegû” szövegrész helyébe az
„a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
g) 3. § l) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A., 23/C. és 23/D. §-ai” szövegrész helyébe az
„az Atr. 27. §-a és 31–32. §-a ” szöveg,
h) 28. § (3) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg,
i) 28. § (6) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 6/A. §-a megfelelõen alkalmazandó” szövegrész
helyébe az „az Atr. 5. § (2) bekezdését kell alkalmazni” szöveg
lép.
(10) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 35. pontjában az „EK Szerzõdés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek lépnek.
(11) A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés
g) pontjában a „Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.
(12) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló 242/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelettel összhangban kell gyakorolni, illetõleg” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Atr.) összhangban kell gyakorolni, illetve” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés)
87. cikkének (1) bekezdése és az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû” szövegrész helyébe
az „Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése és a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés 5. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. § 3. pontjában” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés 18. pontjában az „EK Szerzõdés 86.” szövegrész helyébe az „EUMSz 106.” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés 28. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 8. mellékletében” szövegrész helyébe
az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés 29. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés 33. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés 34. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 19. pontjában” szöveg,
i) a 92. § (1) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelettel” szövegrész helyébe az „Atr.-rel” szöveg,
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92. § (2) bekezdés c) pontjában az „EK Szerzõdés 88.” szövegrész helyébe az „EUMSz 108.” szöveg,
az „EK-Szerzõdés 87.” szövegrész helyébe az „EUMSz 107.” szöveg,
k) 92/B. § (3) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg,
l) 92/F. § (4) bekezdésében az „EK Szerzõdés 87.” szövegrész helyébe az „EUMSz 107.” szöveg,
m) 92/Ly. § (4) bekezdésében az „EK Szerzõdés 88. cikke” szövegrész helyébe az „EUMSz 108. cikk” szöveg,
n) 94/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû” szövegrész helyébe
az „a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg
lép.
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 92/B. § (5) bekezdés c) pontjában az „EK Szerzõdés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek,
b) 92/F. § (1) bekezdésében az „EK Szerzõdés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek
c) 92/U. § (3) bekezdésében az „EK Szerzõdés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek
lépnek.
A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet
a) 1. § 1. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó szerzõdés (a továbbiakban: EK-Szerzõdés) 87. cikkének”
szövegrész helyébe az „Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk” szöveg,
b) 1. § 14. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe az
„az Atr. 2. mellékletében meghatározott” szöveg,
c) 3. § (9) bekezdésében a „85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr.
2. mellékletében” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „EK-Szerzõdés” szövegrész helyébe az „EUMSz” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap
projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikkének” szöveg lép.
Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. §-át megelõzõ alcímben az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87–88.” szövegrész helyébe
az „EUMSZ 107.” szöveg lép.
Az országos jelentõségû területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
a) 17. § (1) bekezdésében az „a Korm. Rendelettel összhangban” szövegrész helyébe az „az Atr. alapján” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdésében az „a Korm. Rendelet” szövegrész helyébe az „az Atr.” szöveg
lép.
A térség- és településfelzárkóztatási célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 9. § b) pontjában
a) az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkében foglaltaknak” szövegrész helyébe az
„EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének” szöveg,
b) az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés” szövegrész helyébe az „EK-Szerzõdés”szöveg
lép.
A területfejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet
13. §-ában az „Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés” szövegrész helyébe az „EK-Szerzõdés” szöveg lép.
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében
a) az „az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.)” szövegrész helyébe az
„a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5. o.)” szöveg,
b) a „Közösség” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg
lép.
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(21) A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (1) bekezdésében az „az EK Szerzõdés” szövegrész helyébe az „a Szerzõdés” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében az „az EK Szerzõdés” szövegrész helyébe az „a Szerzõdés” szöveg
lép.

20. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
41. §

(1) Hatályát veszti az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a) az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 94/B. §-a, és
b) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 11. §-ában az „az Európai Közösséget létrehozó” szövegrész.

42. §

Hatályát veszti
a) az 1. § (2) bekezdésében az „– a VI. Fejezet kivételével – ” szövegrész,
b) a VI. Fejezet, a 34. § (3) bekezdése, a 38. § (2) bekezdése, az 1. melléklet F. pontja, az 5. melléklet és a 6. melléklet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
Az egyes támogatási kategóriák
A. Horizontális célok
AA. Kutatás-fejlesztés és innováció
AB. Környezetvédelem
AC. Kockázati tõkebefektetés
AD. Megmentés és szerkezetátalakítás
AE. Kultúra
AF. Filmgyártás
AG. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia
AH. Közszolgálati mûsorszolgáltatás
B. Regionális támogatás
BA. Beruházás
BAA. Regionális beruházási támogatás
BAB. Foglalkoztatási támogatás
BB. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, idõben korlátozott, mértékében csökkenõ mûködési
támogatás
BC. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos elõkészítõ tanulmányának és beruházással kapcsolatban
igénybe vett tanácsadásának támogatása
BD. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás
C. Ágazati támogatások
CA. Gépjármûipar
CB. Szénbányászat
CC. Acélipar
CD. Szintetikusszál-ipar
CE. Hajóépítõ-ipar
CF. Szállítás
CFA. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás
CFB. Légi közlekedés és szállítás
CFC. Tengeri közlekedés és szállítás
D. Csekély összegû támogatás
E. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatások
EA. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján: magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegû
támogatás
EB. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján: természeti csapás és egyéb rendkívüli események
kompenzálása
F. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján: egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar
megszüntetésére nyújtott támogatás
FA. A pénzügyi válság miatti szabályok: pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás
FB. A pénzügyi válság miatti szabályok: állami kezességvállalás létezõ program módosítása
FC. A pénzügyi válság miatti szabályok: állami kezességvállalás, FB-be nem tartozó esetek
FD. A pénzügyi válság miatti szabályok: kockázati tõkebefektetésre vonatkozó támogatási program
FE. A pénzügyi válság miatti szabályok: kedvezményes egyedi referencia kamatlábból eredõ támogatás
FF. A pénzügyi válság miatti szabályok: beruházási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás
G. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján történõ mentesítés
H. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés 3. albekezdése alapján történõ rendkívüli mentesítés
I. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás
IA. A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás
IB. Egyéb, a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat, illetve a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról
szóló rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás
IC. A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás
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J. A csoportmentességi rendelet alapján nyújtott támogatások
JA. Regionális támogatás
JB. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás
JC. Nõi vállalkozóknak nyújtott támogatás
JD. Környezetvédelmi támogatás
JE. Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez
nyújtott támogatások
JF. Kockázati tõke formájában nyújtott támogatás
JG. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
JH. Képzési támogatás
JI. A hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás
K. Egyéb
L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján
M. Az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielõbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló
közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás

2. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
A támogatástartalom számításának módja
Az alábbiak szerinti leggyakoribb támogatási formák fogalmától és támogatástartalmának számításától eltérõ
képletek alkalmazása akkor elfogadható, ha azt
a) az Európai Bizottság közzétette,
b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja, vagy
c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban
a miniszter jóváhagyja.
A) Vissza nem térítendõ támogatás
Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.
Q
Q3
Qn
,
TT = Q 1 + 2 +
+ (...) +
1 + i (1 + i) 2
(1 + i) n - 1
ahol
Q1 = a több részletben folyósított állami támogatás elsõ évi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve),
Q2 = a több részletben folyósított állami támogatás második évi részösszege,
Q3 = a több részletben folyósított állami támogatás harmadik évi részösszege,
(...)
Qn = a több részletben folyósított állami támogatás n. évi részösszege,
i = diszkont kamatláb.
B) A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel vagy kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezõbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendõ kamatelemek és tõketörlesztési elemek
jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek és tõketörlesztési elemek
jelenértékeinek összegébõl.
C) Kezességvállalás
Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás
mértékének megfelelõen helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Támogatástartalom: a kezességvállalás eredményeképpen a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb
kamatláb mellett jut hitelhez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál alacsonyabb díjat is
kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel törlesztõ részletei, valamint ugyanennek a hitelnek az egyéni referencia
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kamatlábbal számított törlesztõ részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért
feltételesen fizetendõ piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendõ díj különbsége jelenértékének összege.
(A kamatláb-különbözet miatti állami támogatás és a díjkülönbözet összege.)
A kezességvállalás formájában nyújtott támogatás támogatástartalmának kiszámítása a következõ képlettel történik:
PR - PR 2 ’
PR - PR ’ ö
æ
TT = çPR 1 - PR 1 ’ + 2
+ (...) + n n - 1n ÷,
1+ i
(1 + i)
è
ø
ahol
i = diszkont kamatláb az állami támogatás odaítélésének napján,
PD = (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj,
GD = tényleges százalékos (kezességvállalási szerzõdés szerinti) garanciadíj,
PR1 = a kezességvállalásért az elsõ évben fizetendõ piaci (számított) díj,
PR1’ = a kezességvállalásért az elsõ évben ténylegesen fizetendõ díj,
PRn = a kezességvállalásért az n. évben fizetendõ piaci (számított) díj,
PRn’ = a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendõ díj,
TT = kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom + díjkülönbözetbõl adódó támogatástartalom.
Ha a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghaladja a hitelhez kockázata alapján tartozó egyéni referencia
kamatlábat, a kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom összege nullának tekintendõ, és csak
a kezességvállalásért feltételesen fizetendõ piaci (számított) díj, illetve a ténylegesen fizetendõ díj különbségének
számítása szükséges.
Ellenkezõ esetben a fenti képlet jobb oldala kiegészül a minisztérium által a kedvezményes kamatú hitelek
támogatástartalmának számítására vonatkozóan kiadott közleményben foglaltaknak megfelelõen.
A díjkülönbözet kiszámításánál a kezességvállalás által lefedett töredékéveket a garantált töredékidõszak hosszának
a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.
II. Ha a kezességvállalást nyújtó szervezet esetében a fenti számítási metódus nem követhetõ, a kezességvállalási
díjból adódó támogatástartalom-rész: a fizetett kezességvállalási díj jelenértékének és a hitelt érdemlõen bizonyított
piaci kezességvállalási díj jelenértékének különbsége.
D) Kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett által fizetendõ kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Amennyiben a kamattámogatás idõszakonkénti elemeinek
nagysága elõzetesen ismert, a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendõ támogatás analógiájára
a következõ képlettel történik:
Q
Q3
Qn
,
TT = Q 1 + 2 +
+ (...) +
2
1 + i (1 + i)
(1 + i) n - 1
ahol
Q1 = az elsõ évben nyújtott kamattámogatás,
Q2 = a második évben nyújtott kamattámogatás,
Q3 = a harmadik évben nyújtott kamattámogatás,
(...)
Qn = az n. évben nyújtott kamattámogatás,
i = diszkont kamatláb.
E) Adókedvezmény
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell
fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.
Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítendõ támogatáshoz
hasonlóan történik. A számítás során a kapott állami támogatás, vagyis az adókedvezmény teljes összegének
jelenértékét kell kiszámítani.
Az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás támogatástartalmának kiszámítása a következõ képlettel történik:
X
Xn
,
TT = AJ = X1 + 2 + ... +
1 + r2
(1 + r2 ) ´... ´(1 + rn )
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ahol
TT = Aj: támogatástartalom, az igénybe vehetõ / az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken,
X1 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévében igénybe vehetõ / igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha
az adókedvezmény igénybevételének kezdõ éve kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ adóév: X1=0),
Xn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ n. adóévben igénybe vehetõ / igénybe vett adókedvezmény folyó
áron,
r2 = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ adóévben érvényes diszkont kamatláb,
rn = a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2£n£15.
Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont
kamatlábat kell figyelembe venni.
F) Tõkejuttatás
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tõkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv,
annak ellenére, hogy a juttatást a piaci magánbefektetõ elvével nem lehet alátámasztani.
Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektetõ elvének érvényesülése esetén nem került volna sor állami
támogatás nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következõképpen kell számítani. A tõkejuttatás megfelelõen
diszkontált értékébõl (beleszámítva a nyújtott tõkét és a tõkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell
vonni a tõkejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésbõl
származó, a jövõben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható
kockázattal kell módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendõ
támogatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.
A tõkejuttatás formájában nyújtott támogatás jelenértékének kiszámítása a következõ képlettel történik:
é
æ T + K öù é
æ En ö ù
æ T + K2 ö
æ E ö
TT = ê( T1 + K 1) + ç 2
÷ ,
÷ + (...) + ç n n -n1 ÷ ú - êE1 + ç 2 ÷ + (...) + ç
n-1 ú
+
+
i
i
i
1
1
1
(
)
+
ø
è
ø
è
øû ë
è
è (1 + i) ø û
ë
ahol
T1 = az elsõ évben nyújtott tõkejuttatás részösszege (az 1. év az állami támogatás megítélésének éve),
T2 = a második évben nyújtott tõkejuttatás részösszege,
Tn = az n. évben nyújtott tõkejuttatás részösszege,
K1 = az elsõ évben a tõkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülõ egyéb költségek,
Kn = az n. évben a tõkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülõ egyéb költségek,
E1 = a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított elsõ évi eredménye,
E2 = a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye,
En = a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye,
i = diszkont kamatláb.
G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron, illetve kedvezõbb feltételekkel jut valamely ingó vagy
ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

3. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendõ
beszámoló kötelezõ adattartalma
1. Kedvezményezett neve
2. Az állami támogatás alapjául szolgáló támogatási program elnevezése
3. A támogatási programról kiadott elõzetes vélemény, vagy állásfoglalás száma
4. Támogatási program hiányában az állami támogatás alapjául szolgáló egyedi támogatás elnevezése
5. Egyedi támogatásról kiadott elõzetes vélemény, vagy állásfoglalás száma
6. Támogatást nyújtó elnevezése
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7. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra)
8. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendõ támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel,
bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemzõ (átlagos) futamidõ, türelmi idõ és
kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különbözõ támogatási formákat külön soron kell
megjeleníteni.]
9. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik
10. Ellentételezés összege
11. A közszolgáltatás mûködtetésébõl származó költségek a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk
(2) bekezdése szerint
12. Bevételek a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (3) bekezdése szerint
13. Ésszerû nyereség a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint
14. A túlkompenzáció összege a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. és 6. cikke szerint
15. Megjegyzések

4. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján nyújtott állami
támogatásokról készítendõ beszámoló kötelezõ adattartalma
1. Kedvezményezett neve
2. Az állami támogatás alapjául szolgáló támogatási program elnevezése
3. A támogatási programról kiadott elõzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma
4. Támogatási program hiányában az állami támogatás alapjául szolgáló egyedi támogatás elnevezése
5. Egyedi támogatásról kiadott elõzetes vélemény, illetve állásfoglalás száma
6. Támogatást nyújtó elnevezése
7. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra)
8. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendõ támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel,
bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemzõ (átlagos) futamidõ, türelmi idõ és
kamatláb ismertetése szükséges a „megjegyzések” rovatban. A különbözõ támogatási formákat külön soron kell
megjeleníteni.]
9. A kedvezményezett tevékenység mely közlekedési ágazathoz tartozik
10. Ellentételezés összege
11. A közszolgáltatás mûködtetésébõl származó költségek a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló
rendelet I. melléklete szerint
12. Bevételek a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet I. melléklete szerint
13. Ésszerû nyereség a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet I. melléklete szerint
14. A túlkompenzáció összege a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet I. melléklete szerint
15. Megjegyzések

5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
A kedvezményes egyéni referencia kamatláb számításának módja
A kedvezményes egyéni referencia kamatláb mértékét a következõ képlet szerint kell kiszámítani:
RK l = K + 26bázispont + K f ,
ahol
RKl = kedvezményes egyéni referencia kamatláb,
K = a hitelszerzõdés aláírását megelõzõ 2. munkanapon érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján közzétett
egynapos bankközi kamat mértéke,
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Kf = a kedvezményezett kockázatértékelésén (kockázati besorolás és hitelfedezettség) alapuló kamatfelár
a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló bizottsági közlemény
(2008/C 14/02) alapján meghatározott következõ táblázat szerint:
A

B

1
2

Hitelminõsítési kategória

3

4
5
6
7
8

C

D

Bázispontban kifejezett kamatfelárak

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítõ (BB)
Gyenge (B)
Rossz/Pénzügyi nehézségek (CCC és ennél
alacsonyabb)

Biztosítékokkal való fedezettség
Magas

Általános

Alacsony

60
75
100
220
400

75
100
220
400
650

100
220
400
650
1000

C

D

6. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
Kezességvállalási éves díjak (bázispontban kifejezve)

A
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

Hitelminõsítési kategória
(Standard and Poor’s)

AAA
AA +
AA
AA –
A+
A
A–
BBB +
BBB
BBB –
BB +
BB
BB –
B+
B
B–
CCC vagy kevesebb

B

Biztosítékokkal való fedezettség
Magas

Normál

Alacsony

40
40

40
40

40
40

40

55

55

55

80

80

80

200

200

200

380

380

200

380

630

380

630

980

A Kormány 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelete
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi CLVII. törvény
2. § (3) bekezdésében, valamint – a 2. § tekintetében – 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások (a továbbiakban: nyilvántartás) adatfeldolgozóinak körét,
az adatfeldolgozó igénybevételének kötelezõ vagy az adatkezelõ döntésétõl függõ jellegét a melléklet határozza meg.
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(2) A melléklet állapítja meg, hogy a meghatározott adatfeldolgozó tevékenysége valamennyi adatfeldolgozásra,
az elektronikus adatfeldolgozásra vagy a nem elektronikus adatfeldolgozásra terjed ki.
2. §

3. §

(1) A nyilvántartás adatkezelõje (a továbbiakban: adatkezelõ) e rendelet hatálybalépését követõen haladéktalanul
felülvizsgálja az általa kezelt nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység körülményeit annak
érdekében, hogy meghatározza azon intézkedéseket, amelyek az adatfeldolgozási tevékenység a nemzeti
adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi CLVII. törvénnyel
(a továbbiakban: Adatvagyontv.) megállapított rendelkezéseknek megfelelõ végzéséhez szükségesek.
(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat eredménye alapján az adatkezelõ haladéktalanul, de legkésõbb
2011. március 31-ig
a) kezdeményezi az Adatvagyontv.-nek nem megfelelõ, a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási
tevékenységre vonatkozó hatályos magánjogi szerzõdések megszüntetését vagy módosítását, akként, hogy
a szerzõdés megszüntetésébõl vagy módosításából az adatkezelõre vagy más állami szervre háruló fizetési
kötelezettség mértéke a lehetõ legalacsonyabb legyen,
b) megkezdi a mellékletben meghatározott adatfeldolgozó megbízásához vagy – ha az a melléklet alapján
lehetséges – az adatfeldolgozás önálló végzéséhez szükséges intézkedések elõkészítését, valamint
c) megkezdi azon intézkedések elõkészítését, amelyek az általa kezelt nyilvántartás 2012. január 1-jét követõ
rendeltetésszerû mûködésének biztosításához szükségesek.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói
A nyilvántartás megnevezése

1.

Foglalkoztatási és
Szociális Adatbázis

Adatfeldolgozó

Kopint-Datorg Zrt.
államigazgatási szerv

2.
3.

4.

Egységes szociális
nyilvántartás
Az Áht. 124. §
(2) bekezdés l) pontjában
foglalt felhatalmazás
alapján kiadott
kormányrendelet-ben
meghatározott
nyilvántartások, ide nem
értve a Magyar
Államkincstár által
mûködtetett kincstári
monitoring rendszert
A polgárok személyi
adatainak és lakcímének
nyilvántartása

államigazgatási szerv
Kopint-Datorg Zrt.
államigazgatási szerv

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Az adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozás köre

elektronikus
adatfeldolgozás
nem elektronikus
adatfeldolgozás
teljes adatfeldolgozás
elektronikus
adatfeldolgozás
nem elektronikus
adatfeldolgozás

teljes adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege

kötelezõ
az adatkezelõ döntésétõl
függõ
az adatkezelõ döntésétõl
függõ
kötelezõ
az adatkezelõ döntésétõl
függõ

kötelezõ
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A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó

5.

Földhasználati
nyilvántartás

6.

Az állami földmérési
alaptérképek,
nagyméretarányú állami
topográfiai térképek,
alapponthálózatok,
az államhatár földmérési
munkarészei, valamint
a magyarországi hivatalos
földrajzi nevek
nyilvántartása
Közepes és
MH Geoinformációs
kisméretarányú állami
Szolgálat és HM
topográfiai térképek
Térképészeti Közhasznú
Nonprofit Kft.
Nyugdíj-biztosítási
kizárólagos állami
nyilvántartás
tulajdonú gazdálkodó
szervezet
Egészségbiztosítási
kizárólagos állami
nyilvántartás
tulajdonú gazdálkodó
szervezet
Központi
Közigazgatási és
útiokmány-nyilvántartás Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Központi szabálysértési
Közigazgatási és
nyilvántartás
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Közúti közlekedési
Közigazgatási és
nyilvántartás
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
A Magyar igazolvány és
Közigazgatási és
a Magyar hozzátartozói
Elektronikus
igazolvány
Közszolgáltatások
tulajdonosainak
Központi Hivatala
nyilvántartása
Kulturális örökségvédelmi Kopint-Datorg Zrt.
nyilvántartás
államigazgatási szerv

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt
adóhatósági és
vámhatósági adatok
nyilvántartása
A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kezelt,
a 15. pont alá nem
tartozó adatok
nyilvántartása
Cégnyilvántartás

Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok
Földmérési és
Távérzékelési Intézet és
földhivatalok

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.

Az adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozás köre

4. szám
Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelõ döntésétõl
függõ

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelõ döntésétõl
függõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

elektronikus
adatfeldolgozás
nem elektronikus
adatfeldolgozás
teljes adatfeldolgozás

kötelezõ
az adatkezelõ döntésétõl
függõ
az adatkezelõ döntésétõl
függõ

Pillér Pénzügyi és
Számítástechnikai Kft.

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelõ döntésétõl
függõ

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ
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A nyilvántartás megnevezése

18.

Központi
idegenrendészeti
nyilvántartás

19.

20.

A mezõgazdasági és
vidékfejlesztési
támogatási szerv által
kezelt nyilvántartási
rendszerek
N.SIS

21.

Kötvénynyilvántartás

22.

Az egyéni vállalkozók
nyilvántartása

23.

Bûnügyi nyilvántartási
rendszer

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozás köre

2525
Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala és
Bûnügyi Szakértõi és
Kutatóintézet
kizárólagos állami
tulajdonú gazdálkodó
szervezet

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

az adatkezelõ döntésétõl
függõ

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

teljes adatfeldolgozás

kötelezõ

A Kormány 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a) és o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonnyal
szerzett jogosultsági idõnek]
„a) az 1997. december 31-ét követõen a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontjában, valamint (2)–(3) bekezdésében
meghatározott jogviszonyban – ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatást, az egyszerûsített
foglalkoztatást és a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási
idõt is –;”
(szerzett szolgálati idõ minõsül.)
(2) A TnyR. 12. § (1) bekezdés b) pont 8. és 10. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, keresõ tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonnyal
szerzett jogosultsági idõnek az 1998. január 1-jét megelõzõen]
„8. az ipari szövetkezet tagjaként, ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,”
„10. a mezõgazdasági (halászati) termelõszövetkezet tagjaként, mezõgazdasági szakszövetkezeti tagként,”
(szerzett szolgálati idõ minõsül.)
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2. §

A TnyR. a következõ 93. §-sal egészül ki:
„93. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (1) bekezdés a) pontját,
valamint b) pont 8. és 10. alpontját a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

A TnyR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok
2011. január 1-je és december 31-e közötti idõponttól megállapításra kerülõ nyugellátások esetén

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A
Év
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.

B
Szorzószám
203,174
190,265
149,731
140,995
128,740
122,446
113,190
97,214
95,067
91,166
89,045
87,852
85,720
82,486
79,856
79,579
75,813
73,468
71,933
68,945
64,703
61,857
58,688
54,695
50,785
47,641
45,459
42,287
39,155
37,219
35,212
33,063
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
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31,045
29,708
26,502
24,247
22,492
20,711
18,863
16,136
13,269
10,573
8,717
7,406
5,818
5,167
4,401
3,546
2,995
2,658
2,386
2,053
1,717
1,502
1,421
1,291
1,199
1,164
1,088
1,069
”

A nemzetgazdasági miniszter 9/2011. (III. 9.) NGM rendelete
a váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe utalt vám- és mezõgazdasági ügyekre vonatkozó
jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében, a NAV-nak a tagállami vámhatóságokkal és az Európai
Bizottsággal való együttmûködésére az egyes tagállamok, továbbá a tagállamok és a Bizottság közötti hivatalos
segítségre a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám és
mezõgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság
együttmûködésérõl szóló 515/97/EK rendelet, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös
segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezõgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében
e hatóságok és a Bizottság együttmûködésérõl szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 766/2008/EK
rendeletében, továbbá az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló nemzetközi Egyezményben foglaltak
az irányadók.
(2) A váminformációs rendszerrel (a továbbiakban: CIS rendszer) kapcsolatos részletszabályokat az Európai Unió
Csaláselleni Hivatal által 2002. október 29-én kiadott Váminformációs Rendszer Mûveleti Eljárások Kézikönyve
(a továbbiakban: Kézikönyv) tartalmazza.
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2. §

(1) A Kézikönyvben meghatározott regisztrált felhasználókat, kiemelt felhasználók személyét, továbbá a CIS rendszer
üzemelését biztosító terminálok fizikai elhelyezését a NAV elnöke jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben említett kiemelt felhasználók az alábbi munkaköri feladatokat ellátó személyek közül jelölhetõk ki:
a) Váminformációs Rendszer összekötõ tiszt,
b) engedélyezõ,
c) informatikai menedzser,
d) Váminformációs Rendszer koordinátor.
(3) A CIS rendszer alkalmazása során felmerülõ problémák – beleértve a szoftver, hardver és az adatátviteli problémákat
is – elsõ szintû megoldási helye a NAV CIS „Szakmai, technikai segítségnyújtás”-a (Help Desk-je).

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2011. május 27-én lép hatályba.

4. §.

Az 1. § (1) bekezdésében az „az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló nemzetközi Egyezményben” szövegrész
helyébe az „az információs technológia vámügyi alkalmazásáról szóló 2009/917/IB tanácsi határozatban” szöveg lép.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 10/2011. (III. 17.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos
kártérítési felelõsségérõl, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a hivatásos állomány tagjával
szembeni kártérítési felelõsségérõl, valamint a kártérítési eljárás részletes szabályairól
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
342. §-ának (2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl
szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §

E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban:
pénzügyõr), valamint arra a volt pénzügyõrre terjed ki, akivel szemben a kártérítési eljárás a szolgálati viszonya alatt
megindult, de szolgálati jogviszonya idõközben bármilyen jogcímen megszûnt.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) NAV-nak okozott kár: a NAV (illetve jogelõdjeként a Vám- és Pénzügyõrség) vagyonának a pénzügyõr által okozott
értékcsökkentése. A jogszabály alkalmazásakor a NAV vagyonában okozott kárnak kell tekinteni, a NAV (illetve
jogelõdjeként a Vám- és Pénzügyõrség) hatáskörébe tartozó köztartozások beszedésénél tevéssel vagy
mulasztással okozott anyagi veszteséget.
Kárnak minõsül különösen:
aa) az épületben, eszközben, anyagban, készpénzben, értékpapírban, vagyoni értékû jogban, szellemi
termékben keletkezett veszteség, hiány vagy az indokolt elhasználódáson felüli értékcsökkenés;
ab) a nemzetgazdaságot megilletõ azon vagyoni jogok és követelések elvesztése, melynek beszedése,
behajtása a NAV (illetve jogelõdjeként a Vám- és Pénzügyõrség) feladata;
ac) az olyan anyagi kötelezettség, amely a pénzügyõr vétkes magatartása miatt a NAV-ra hárul.
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c)

d)

e)
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a NAV vagyona:
ba) minden befektetett eszköz, így különösen az immateriális javak (vagyoni értékû jogok), szellemi termékek,
valamint az ingatlanok, tárgyi eszközök (mûszaki egyéb berendezések, gépek, jármûvek, felszerelések),
illetve forgóeszköz, így különösen a készletek (anyagok, áruk, késztermékek), valamint követelések
(köztartozások), az értékpapírok, pénzeszközök;
bb) az olyan idegen tárgy (dolog), amelyet a NAV kölcsön- vagy bérleti szerzõdés alapján, illetve egyéb
jogcímen a megõrzés és/vagy visszaadás kötelezettségével kezel, használ;
bc) hivatalos eljárás során lefoglalt, õrzésre átvett készlet, tárgyi eszköz, készpénz, értékpapír a NAV, illetve
jogelõdje által történt õrzési (kezelési) idõtartam alatt.
a NAV által a pénzügyõrnek okozott kár:
ca) a szolgálati jogviszonnyal összefüggésben a pénzügyõr egészségi károsodása (baleset, foglalkozási
betegség, egyéb megbetegedés);
cb) a szolgálati helyre bevitt dolgokban esett kár;
cc) a szolgálati viszonnyal összefüggésben okozott egyéb kár.
kártérítési eljárás elrendelésére, a kártérítésre kötelezésre jogosult vezetõ (a továbbiakban állományilletékes
parancsnok):
da) az alsó fokú szerv hivatásos állományú tagjai tekintetében az alsó fokú szerv vezetõje;
db) az alsó fokú szerv vezetõje, helyettese és a középfokú szerv hivatásos állományú tagjai tekintetében
a középfokú szerv vezetõje;
dc) a regionális bûnügyi igazgatóságok hivatásos állományú vezetõje és a Bûnügyi Fõigazgatóság hivatásos
állományú tagjai tekintetében a Bûnügyi Fõigazgató;
dd) a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet, az Informatikai Intézet, valamint az Integrált Informatikai és
Telekommunikációs Intézet hivatásos állományú tagjai tekintetében az intézet vezetõje;
de) a NAV Központi Hivatala hivatásos állományú tagjai, a középfokú és központi szerv hivatásos állományú
vezetõje tekintetében, valamint az 500 000 Ft feletti kárérték esetén a NAV elnöke.
egyhavi alapilletmény alatt a károkozónak a károkozás hónapjában folyósított egyhavi rendfokozati, beosztási
illetmény együttes összegének a személyi jövedelemadóval és a társadalombiztosítási ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 18. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott járulékokkal csökkentett összegét kell érteni.

3. §

(1) A Hszt. 153. § (1) bekezdésében szereplõ jegyzéknek, illetve elismervénynek minõsül minden olyan nyilvántartás,
amelyet a NAV-nál (illetve a Vám- és Pénzügyõrségnél, mint jogelõdjénél) arra rendszeresítettek, illetve arra
használnak, hogy abból az átvevõ pénzügyõr személyazonossága, aláírása, az átvett dolog megnevezése,
mennyisége, minõsége, értéke, továbbá az átvétel idõpontja és célja az átvett dolog rendeltetése minden kétséget
kizáróan és egyértelmûen megállapítható legyen. A jegyzéknek, elismervénynek egyértelmûen tartalmaznia kell,
hogy a dolog visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel került átvételre.
(2) A Hszt. 153. § (2) bekezdése alkalmazásában pénz- és értékkezelõnek, valamint pénztárosnak azt kell tekinteni, aki
a pénzt, az értéket vagy az értéktárgyat – a beosztásból eredõ kötelezettségei teljesítéseként – kifejezetten kezeli;
pénz- és értékkezelõnek minõsül továbbá az is, akire bármilyen célból utólagos elszámolással pénzt, értékpapírt vagy
egyéb értéktárgyat bíznak.

4. §

(1) Raktárnak tekintendõ minden olyan építmény, helyiség, bekerített és elzárt, illetve bekerítetlen, de folyamatosan
õrzött terület (anyagraktár, a NAV, illetve bármely szerve által üzemeltetett raktár, gépjármûtelep, gyógyház, étkezde,
pénzügyõr klub, sporttelep és szertár stb.), ahol eszközöket és anyagokat rendszeresen tárolnak. Raktárral esik egy
tekintet alá a földalatti tartály (tároló) is.
(2) Raktáros az, aki
a)

a raktári készletet rendszeresen, állandó jelleggel kezel;

b)

az anyagok kezelését irányítja;

c)

az anyag-nyilvántartási feladatok ellátása érdekében a szolgálati idõ alatt rendszeresen a raktárban tartózkodik;

d)

az árut/vámárut munkaköri leírásában foglaltak alapján megõrzésre átveszi, átadja;

e)

a raktáros szervezetszerû ellenõrzésére köteles vezetõ.

(3) A raktárossal egy tekintet alá esik és ezért a leltárhiányra vonatkozó szabályok szerint felel az étkezde, klub, szertár
kezelõje, illetve vezetõje, ha a (2) bekezdésben rögzítettek szerint eszközt és anyagot tárol vagy kezel.
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II. FEJEZET
KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3. Összeférhetetlenség a kártérítési eljárásban
5. §

(1) A kártérítési eljárás lefolytatásával megbízott személy, illetve a kijelölt bizottság tagja, valamint a kártérítési ügyben
döntésre jogosult személy a hozzátartozója ügyében nem járhat el.
(2) Az állományilletékes parancsnok határozatával szemben benyújtott panasz elbírálásában nem vehet részt az, aki
a határozat meghozatalában részt vett, valamint az, aki az ügyben tanúvallomást tett, vagy szakértõként, vagy
képviselõként járt el, illetve ezek közeli hozzátartozója. Nem járhat el továbbá az sem, akivel szemben
az (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség megállapítható.
(3) Az eljárásban nem vehet részt az, akitõl az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.

6. §

(1) Akivel szemben kizárási ok áll fenn az állományilletékes parancsnoknak köteles haladéktalanul bejelenteni. A kizárási
okot az eljárás alá vont személy is bejelentheti. A kizárás kérdésében az állományilletékes parancsnok határoz, és
egyidejûleg kijelöli az új eljáró személyt.
(2) Ha a kizárási okot az eljáró személy maga jelenti be, annak elbírálásáig eljárási cselekményt nem végezhet.
(3) Amennyiben az 5. § (1)–(3) bekezdés alapján a NAV elnökének összeférhetetlensége állapítható meg, a kártérítési
ügyben a NAV felügyeletét ellátó miniszter hoz határozatot.

4. Határozatok
7. §

(1) Az állományilletékes parancsnok az igazolási kérelem elfogadásáról, a kártérítésre kötelezésrõl, a kártérítési igény
elbírálásáról, a kártérítés mellõzésérõl, a kártérítési eljárás megszüntetésérõl, továbbá a NAV kárviselésérõl
határozattal dönt.
(2) A kártérítési ügyben hozott határozat tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A határozat
a)

egy példányát a kártérítési eljárás alá vont személy részére oly módon kell kézbesíteni, hogy az átvétel pontos
idõpontja megállapítható legyen;

b)

egy példányát a személyügyi nyilvántartáshoz kell csatolni;

c)

egy példánya az iratok mellett marad.

III. FEJEZET
KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS A PÉNZÜGYÕR ÁLTAL TÖRTÉNÕ KÁROKOZÁS ESETÉN
5. Eljárás megindítása
8. §

(1) A kártérítési eljárást – amikor az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ személy a káresetrõl tudomást
szerzett – haladéktalanul meg kell indítani. A kártérítési eljárás az állományilletékes parancsnok írásbeli intézkedésére
indul. Az eljárás megindításáról a kártérítési eljárás alá vont személyt egyidejûleg írásban értesíteni kell.
(2) Ha a kártérítési eljárás a NAV elnöke hatáskörébe tartozik, a kárt észlelõ, a kártérítési eljárás megindítására hatáskörrel
nem rendelkezõ vezetõ köteles a kár keletkezésérõl, tudomásszerzés után a NAV elnökének azonnal jelentést tenni,
egyidejûleg a káreset lényegesebb körülményeit tisztázni, továbbá a bizonyítékok megszerzésére és megõrzésére
irányuló, illetve a kár növekedését megakadályozó intézkedéseket megtenni.
(3) Amennyiben a károkozást nyomozó hatósági vagy bírósági eljárás keretében tárták fel, a kártérítési eljárást
a nyomozás, illetve a bírósági eljárás jogerõs befejezésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított három napon
belül kell megkezdeni.
(4) Bûncselekmény alapos gyanúja, valamint fegyver, lõszer és kényszerítõeszköz elvesztése vagy eltûnése esetén
a szolgálati elöljáróhoz történõ jelentés mellett az illetékes nyomozó hatóságot is azonnal értesíteni kell.
(5) Az eljárást lefolytató személy köteles a káresetre vonatkozó észrevételeit (így fõleg a kár nagyságára, mértékére,
a károkozásért való felelõsségre), valamint az esetleg szükséges fegyelmi, szabálysértési vagy büntetõeljárás
megindítására vonatkozó véleményét, illetve javaslatát összefoglaló jelentéséhez csatolni.
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A Hszt. 158. § (3) bekezdésének alapján – ha a tényállás bonyolult – az állományilletékes parancsnok az általa elõre
kijelölt szakmai bizottsági tagokból – a káreset jellegének megfelelõen – három fõbõl álló bizottságot bíz meg.

6. Egyszerûsített eljárás
10. §

Az egyszerû ténybeli és jogi megítélésû tényállás esetén – amennyiben az okozott kár összege a Hszt. 151. §
(1) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladja meg, a károkozó személye ismert, felelõsségét nem vitatja, és
vállalja, hogy az okozott kárt annak keletkezésétõl számított 15 munkanapon belül megtéríti – a kártérítési ügy
az állományilletékes parancsnok, a NAV Központi Hivatalában szolgálatot teljesítõk esetén a szervezeti egység
vezetõje által történt meghallgatás alapján is elbírálható. A személyes meghallgatásról jegyzõkönyvet kell készíteni.

7. Tényállás tisztázása
11. §

(1) A kártérítési eljárás során meg kell hallgatni a kártérítési eljárás alá vont személyt, továbbá mindazokat a tanúkat, akik
a káreset – döntés szempontjából lényeges – körülményeirõl tudnak, vagy tudhatnak. A meghallgatott személyeknek
a káresetre vonatkozó nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell foglalni.
(2) Az eljáró szerv a tényállás megállapítása céljából a kártérítési eljárás alá vont személyt okirat, vagy más irat
bemutatására hívhatja fel, illetve ennek érdekében más szervet megkereshet.
(3) Az eljárás során – ha szükséges – szakértõt is igénybe lehet venni. A szakértõ szakvéleményét köteles írásba foglalni, azt
az eljárási iratokhoz kell csatolni.
(4) Az eljárás során felmerült szakértõi díjat a károkozónak csak akkor kell megfizetnie, ha a kárt szándékosan okozta.
(5) Az eljáró szerv által hivatalosan ismert és köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.

12. §

(1) A kár összegét
a)

a dolog megrongálása vagy megrongálódása esetén a kijavításra fordított kiadás és a kijavítás ellenére
fennmaradó esetleges értékcsökkenés,

b)

a dolog megsemmisülése vagy használhatatlanná válása, a dolog hiánya vagy eltulajdonítása esetén a károkozás
idõpontjában érvényes – jogvita esetén független szakértõ igénybevételével – az avulásra is tekintettel
megállapított fogyasztói ár,

c)

hitelezett utazási utalvány jogtalan használata esetén a teljes menetdíj, elvesztés esetén a hitelezett utazási
utalvány fel nem használt részére esõ a NAV által az elvesztés évére vonatkozóan megállapított térítési összeg,

d)

gépjármû jogtalan használata esetén, a szolgálati gépjármûvek magáncélra történõ használatára meghatározott
fizetési kötelezettség alapján fizetendõ összeg kétszeresének figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Amennyiben a kár összege sem a szakértõ bevonásával, sem pedig az (1) bekezdés a)–d) pontokban foglaltak alapján
nem határozható meg, úgy azt becsléssel kell megállapítani.
(3) Ha a kárért több személy felelõs a kártérítés összegét személyenként külön-külön kell megállapítani.

8. Méltányossági eljárás
13. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. 161. §-a alapján, az erre irányuló kérelemre engedélyezheti a kártérítés
összegének mérséklését vagy részletekben történõ megfizetését, a levonás vagy végrehajtás elhalasztását.
Az állományilletékes parancsnok e jogkörében eljárva a károkozás és a károkozó méltányolható körülményeire,
különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára figyelemmel dönt.
(2) Ha a károkozó elhunyt, az örököse kérheti a kártérítés elengedését, illetve mérséklését abban az esetben, ha
a kártérítés megfizetése megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
(3) Az állományilletékes parancsnok a méltányossági kérelmet 8 napon belül határozattal bírálja el. Az állományilletékes
parancsnok határozatával szemben panasznak nincs helye.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a méltányolható körülmény különösen:
a)

ha a károkozónak a károkozást megelõzõ, illetve azt követõ szolgálat teljesítése kifogástalan;

b)

ha a károkozó családjában az egy fõre esõ havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.
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9. Az eljárás megszûnése és a kárviselés egyéb szabályai
14. §

A kártérítési eljárást határozattal kell megszüntetni, ha
a) a károkozó meghalt,
b) az nyer bizonyítást, hogy a kárt nem a kártérítési eljárás alá vont személy okozta, illetve a kár bekövetkezéséért
felelõsség nem terheli,
c) a kártérítési igény elévült,
d) a károkozásért felelõs személy kiléte nem állapítható meg,
e) a NAV-nak kára nem keletkezett,
f) a keletkezett kár igazoltan megtérült.

15. §

Ha a kártérítési eljárás során az nyer megállapítást, hogy a keletkezett kárért senki sem vonható felelõsségre, vagy
a kárösszeg egy részét érvényesíteni nem lehet, a NAV kárviselését kell megállapítani.

16. §

(1) A károkozással megsemmisült, elveszett vagy használhatatlanná vált eszközöknek (anyagoknak) a könyvelés
nyilvántartásaiból, illetve a NAV leltárából való leírására a jogerõs kártérítést elõíró vagy az eljárás mellõzését közlõ
határozat alapján az a szerv intézkedik, amelyik a nyilvántartás, illetve a leltár vezetéséért felel. Ugyanígy kell eljárni
abban az esetben is, amikor a kártérítési eljárás a 14. § a) vagy c) pontja alapján került megszüntetésre.
(2) Fegyver, lõszer és kényszerítõ eszköz eszköznyilvántartásból törlése tekintetében a kártérítési eljárás befejezése után
tett jelentés alapján a NAV illetékes gazdálkodási szerve intézkedik.
(3) Az okozott kárnak azt a részét
a) amelynek megfizetésére a károkozó nem kötelezhetõ,
b) amelyet nem lehet végrehajtani,
c) amelynek keletkezésében senkinek a felelõssége nem állapítható meg,
d) amelynek kiszabását mellõzték, illetve amelyet mérsékeltek
a vagyonból a NAV illetékes gazdálkodási szerve törli.

17. §

(1) A jogerõsen megállapított kártérítés összegét a pénzügyõr illetményébõl a bírósági végrehajtás szabályainak
megfelelõen és sorrendben kell levonni.
(2) Amennyiben az illetménybõl a kártérítést nem lehet levonni, úgy a behajtás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény rendelkezései szerint történik.

10. Eljárási cselekmények
18. §

(1) A kártérítési eljárás során a tényállás tisztázására kijelölt vizsgáló az eljárás alá vont személyt és képviselõjét, a tanút,
a szakértõt, a tervezett eljárási cselekmény helyérõl és idejérõl írásban értesíti.
(2) Az értesítés szóbeli közlésére csak akkor van lehetõség, ha az írásbeli értesítés kézbesítése az eljárási cselekmény
tervezett idõpontja elõtt már nem biztosítható és az értesített a szóbeli értesítést elfogadta. A szóbeli értesítésrõl
feljegyzést kell készíteni, melyet az értesítettel az eljárási cselekmény megkezdése elõtt alá kell íratni, vagy annak
elfogadásáról a meghallgatási jegyzõkönyvben kell nyilatkoztatni. Ennek hiányában a szóbeli értesítést hatálytalannak
kell tekinteni és új határnap kitûzésére kell intézkedni.

19. §

(1) A kártérítési eljárás alá vont személyt a meghallgatása elõtt ismételten ki kell oktatni a jogaira és röviden össze kell
foglalni a káresemény történeti tényállását.
(2) Az eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell arról, hogy
a) nem köteles az ügy érdemére nyilatkozatot tenni, azonban a nyilatkozat megtagadásával lemond a védekezés
e módjáról és az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogják elbírálni,
b) nyilatkozatát írásban is megteheti,
c) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,
szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná.
(3) Ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson szabályszerû értesítés ellenére nem jelent meg és írásos védekezését
sem terjesztette elõ vagy nem kívánt az ügy érdemére nyilatkozni, a vizsgáló írásban tájékoztatja, hogy az ügyét
a védekezése elõterjesztése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján fogják elbírálni.
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20. §

(1) A tanút meghallgatása elõtt tájékoztatni kell arról, hogy
a) milyen ügyben kívánják meghallgatni,
b) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,
szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
c) kérheti a személyes adatai zártan kezelését.
(2) A tanútól csak olyan személyes adat közlése kérhetõ, amely a személye azonosításához, illetve elérhetõségéhez
feltétlen szükséges.
(3) Ha a tanú adatainak zártan kezelését kérte, a nevét és a személyes adatait a kártérítési eljárás irataihoz csatolt zárt
borítékban kell kezelni. A zártan kezelt adatokat csak az ügyben eljáró vizsgáló, állományilletékes parancsnok,
a panaszt elbíráló elöljáró és a kivizsgálásában résztvevõ személy, valamint jogvita esetén a bíróság jogosult
megismerni.

21. §

Ha a meghallgatott személyek nyilatkozatai között olyan lényeges ellentmondás van, amely az ügy érdemi elbírálását
befolyásolhatja, meg kell kísérelni az ellentmondást szembesítéssel feloldani. Szembesítéskor a vizsgáló által feltett
kérdésekre adott válaszokat szó szerint kell lejegyezni és a nyilatkozatokat külön-külön aláíratni.

22. §

(1) A kártérítési eljárás során elvégzett eljárási cselekményekrõl jegyzõkönyvet (a továbbiakban: káreseti jegyzõkönyv)
kell elkészíteni.
(2) A káreseti jegyzõkönyv kötelezõ tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A káreseti jegyzõkönyvet a meghallgatott minden oldalon, illetve a jogairól, kötelezettségeirõl kapott tájékoztatás
után, a képviselõ, a vizsgáló, a jegyzõkönyvezetõ minden oldalon aláírja. Ha a meghallgatott az aláírást megtagadja,
azt a káreseti jegyzõkönyvben rögzíteni kell.
(4) Az érintett elõzetes hozzájárulásával a nyilatkozat video- vagy hangfelvétellel is rögzíthetõ, de a meghallgatásnak ez
esetben is meg kell felelnie a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek. A kizárólag video- vagy
hangfelvétellel rögzített nyilatkozatot le kell jegyezni, és abban utalni kell arra, hogy a felvétel milyen módon történt.
(5) Folytatólagos meghallgatásnál nem kell megismételni a 2. melléklet e)–g) pontjában meghatározottak írásba
foglalását, de utalni kell arra, hogy jogait és kötelezettségeit a korábbi kioktatásnak megfelelõen gyakorolhatja, illetve
köteles gyakorolni.

23. §

(1) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont személy és képviselõje, ha a tanú személyes adatai zártan
kezelését kérte. A meghallgatás megtörténtérõl a meghallgatást követõ munkanapon értesíteni kell az eljárás alá vont
személyt, illetve képviselõjét azzal, hogy a meghallgatásról készített, (2) bekezdés szerinti kivonatot megismerheti és
élhet a (3) bekezdés szerinti jogával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti meghallgatásról felvett jegyzõkönyvrõl az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a tartalmi
és formai követelményeknek egyebekben megfelelõ kivonatot kell készíteni úgy, hogy abból a személyes adatai
zártan kezelését kérõ tanú kilétére vonatkozóan következtetés ne legyen levonható.
(3) Az eljárás alá vont személynek ez esetben is biztosítani kell, hogy a tanú által elõadottakkal szemben védekezését
elõterjessze, illetve kérdéseket indítványozzon.
(4) Az eljárás alá vont személynek a (3) bekezdés szerinti védekezése, illetve feltett kérdéseire tekintettel a személyes
adatai zártan kezelését kérõ tanút szükség szerint ismételten meg kell hallgatni.

24. §

(1) Amennyiben szükséges a tényállás tisztázása érdekében szemle tartható. A szemle megtartása során
a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhetõ,
b) az eljárással összefüggõ helyszín és az ott lévõ tárgy megtekinthetõ.
(2) Az ügy jellegétõl függõen szemletárgynak minõsül különösen az ügy tárgyával összefüggõ irat, valamint a tényállás
tisztázásához szükséges bármely dolog.
(3) Szemle tartható, ha a károkozás helyszínén a károkozó magatartással összefüggésbe hozható nyomok, anyagok,
anyagmaradványok, egyéb tárgyi bizonyítékok lelhetõk fel vagy fellelésük valószínûsíthetõ.
(4) Ha a szemlét magánterületen kell lefolytatni, az csak a tulajdonos, vagy a terület felett rendelkezni jogosult személy
hozzájárulásával lehetséges.
(5) A szemlérõl a körülmények figyelembevételével jegyzõkönyvet kell készíteni. A szemle folyamatát a jegyzõkönyv
készítése mellett, indokolt esetben fénykép vagy videofelvétellel is rögzíteni kell, melyet a jegyzõkönyvhöz mellékelve
kell az iratokhoz csatolni.
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25. §

(1) Szakértõt kell meghallgatni vagy szakértõi véleményt kell kérni, ha a károkozással kapcsolatos adat megállapításához
valamely jelentõs tény vagy körülmény tekintetében különleges szakértelemre van szükség.
(2) Szakértõként a NAV megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ tagját kell bevonni az eljárásba, ha ilyen személy nincs, más
szervet vagy szakértõ testületet kell megkeresni.
(3) A szakértõ kirendelésérõl és a szakvélemény beérkezésérõl, továbbá a szakértõ meghallgatásáról értesíteni kell
az eljárás alá vont személyt és képviselõjét.
(4) Szakértõként nem járhat el az, akivel szemben kizárási ok áll fenn.
(5) A szakértõvel közölni kell mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértõ
az ügy iratait megtekintheti, az eljárás alá vont személy, a tanú meghallgatásánál, valamint a szemlén jelen lehet,
az eljárás alá vont személyhez, a tanúhoz és a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet.
(6) A szakértõt a véleményadás elõtt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményére.
(7) A szakértõ köteles megõrizni a tevékenysége során tudomására jutott védett adatot és hivatásbeli titkot.

26. §

(1) Az eljárás alá vont személy és képviselõje részére – elõzetes egyeztetés alapján kérésére – hivatali munkaidõben
biztosítani kell, hogy a kártérítési eljárás irataiba betekintsenek.
(2) A kártérítési eljárás iratairól a minõsített adatra, valamint a zárt adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával
az eljárás alá vont vagy a képviselõje részére, kérelmükre egy példányban másolatot kell kiadni.

27. §

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés elõzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárást folytató szerv nem
rendelkezik hatáskörrel, illetve megfelelõ szakértelemmel, az eljárást lefolytató szerv megkereséssel él.

IV. FEJEZET
A NAV KÁRTÉRÍTÉSI FELELÕSSÉGE
11. Általános szabályok
28. §

A Hszt. 162. § (3) bekezdése tekintetében a károsult magatartását vétkes magatartásnak kell tekinteni, ha a kár
bekövetkezésében való közrehatása önhibájából eredõ ittas vagy bódult állapotával függött össze.

29. §

(1) Mûködési körön belül esõ károsodásnak kell tekinteni az úti balesettel kapcsolatban felmerült kárt is, ha az utazás
a NAV saját szállítóeszközével vagy az általa igénybe vett szállítóeszközzel történt, illetve azt a kárt, amely a pénzügyõrt
szolgálati út alkalmával gyalogos közlekedés során érte.
(2) Nem tekinthetõ az (1) bekezdésben foglalt károsodásnak az, amely
a) kizárólag a sérült önhibájából eredõ ittas vagy bódult állapota miatt, vagy
b) munkahelyi feladatokhoz nem tartozó engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli jármûhasználat vagy
munkahelyi rendbontás során, vagy
c) a lakásról (szállásról) munkába, illetve a munkából lakásra (szállásra) menet közben indokolatlanul nem
a legrövidebb útvonalon közlekedve vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

30. §

(1) Az állományilletékes parancsnok az e rendeletben és külön (a társadalombiztosítási ellátásról, a munkavédelemrõl
szóló) jogszabályokban meghatározottak szerint rendeli el káreseti (baleseti) jegyzõkönyv felvételét.
(2) Az állományilletékes parancsnok intézkedik a káreset körülményeinek kivizsgálására és annak megállapítására, hogy
kit terhel a felelõsség a kár bekövetkeztéért.
(3) A kivizsgálás során a károsultat (sérültet), illetve a tanúkat a káreset körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni, és
arról jegyzõkönyvet kell felvenni, illetve a szükséges bizonyítékokat be kell szerezni.

31. §

A káreset minõsítésérõl az állományilletékes parancsnok e rendeletben és a 30. § (1) bekezdésében meghatározott
jogszabályokban, továbbá a Hszt.-ben meghatározott eljárás szerint határozattal dönt. E szerint
az egészségkárosodást (balesetet vagy betegséget)
a)
a társadalombiztosítási ellátásra való igényjogosultság szempontjából szolgálati kötelmekkel
összefüggõnek/nem összefüggõnek,
b) a NAV kártérítési felelõssége szempontjából szolgálati kötelmekkel összefüggõnek/nem összefüggõnek
minõsíti.
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12. A szolgálati helyre bevitt dolgokban esett kár alapján támasztható igény
32. §

(1) A NAV vétkességre tekintet nélkül csak a szolgálatteljesítés helyén, a viselt, tárolt (egyen-, vagy polgári) ruházatban,
a kötelezõen benntartott gyakorlóruházatban, személyi felszerelésben, továbbá a külön engedéllyel benntartott
személyes használati tárgyakban keletkezett károkért tartozik felelõsséggel.
(2) A szolgálati hely sajátosságai figyelembevételével az állományilletékes parancsnok külön elõírhatja a szolgálati helyre
bevitt dolgok megõrzõben (öltözõben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. Az engedély alapján bevitt
dolgot csak az engedélyezõ által meghatározott helyen lehet használni, illetve tartani.
(3) A szolgálati helyre való bejáráshoz, illetve a szolgálat ellátásához nem szükséges dolgok bevitelét a szerv vezetõje
elõzetesen megtilthatja, korlátozhatja, feltételekhez kötheti. Az errõl szóló parancsot tájékoztató formájában ki kell
függeszteni.
(4) Ha a pénzügyõr az elõírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért a NAV csak vétkessége esetén felel.

13. Az eljárás megindítása
33. §

(1) Ha a Hszt. 175. §-a alapján benyújtott kártérítési igénybejelentés hiányos, az állományilletékes parancsnok köteles
az igénybejelentõt a hiány pótlására – határidõ megjelölésével felhívni.
(2) A hiánypótlásra megállapított határidõ eredménytelen letelte után az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre
álló adatok alapján dönt.

14. Hatáskör
34. §

(1) Az egyszerû megítélésû kárügyeknél [Hszt. 176. § (1) bekezdés] a kártérítési eljárás lefolytatására, valamint a kártérítés
kifizetésére az állományilletékes parancsnok intézkedik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés feltétele, hogy a kárért a NAV felelõssége nyilvánvaló, a károsodás ténybelileg és
összegszerûségében hitelt érdemlõen bizonyított legyen, továbbá a kár összege az 500 000 Ft-ot ne haladja meg.
(3) Nem fizethetõ az (1) bekezdés szerint kártérítés, ha
a) a kártérítési kérelem betegséggel kapcsolatos, vagy elõreláthatóan kártérítési járadék megállapítására is sor
kerülhet;
b) a károsult vétkes közrehatása folytán kármegosztásnak van helye;
c) nem bizonyított, hogy a károsodás szolgálati viszonnyal összefüggésben következett be;
d) nem bizonyított, hogy a károsodás oka a szerv mûködése körébe tartozott;
e) vitatható, hogy a károsult kizárólagos, elháríthatatlan magatartása nem játszott-e szerepet a kár
bekövetkeztében;
f) a kár összege nem bizonyított.
(4) Ha az állományilletékes parancsnok a vitás kérdéseket vagy a kár összegszerûségét a bizonyítás kiegészítésével
megalapozottan tisztázni tudja, a kártérítés az (1) bekezdés szerint kifizethetõ.
(5) Ha már korábban elbírált károsodás alapján a károsult, illetve a sérült vagy hozzátartozója újabb kártérítési igényt kíván
érvényesíteni, úgy erre vonatkozó igényét – az igény jogosságát és összegszerûségét alátámasztó, hitelt érdemlõ
bizonyítékokkal együtt – az illetékes elöljáró parancsnokhoz közvetlenül nyújthatja be.

35. §

(1) Amennyiben az állományilletékes parancsnok a kártérítési igényt a 34. § (1) bekezdése szerint nem teljesítheti,
az igénybejelentést a hozzá csatolt bizonyítékokkal együtt indokolt javaslata kíséretében legkésõbb nyolc napon belül
a NAV elnöke részére terjeszti fel határozat meghozatala végett.
(2) Az indokolt javaslatban az állományilletékes parancsnoknak elsõsorban a tényállásra, a felelõsségre (az esetleges
közrehatásra) és az egyes követelések ténybeli, összegbeli megalapozottságára vonatkozóan kell nyilatkoznia. Ha
a károsult vétkes közrehatása megállapítható, a közrehatás mértékérõl nyilatkoznia, továbbá a károsult által
megsértett szabályokra is hivatkoznia kell.
(3) A kártérítési igény elbírálásához be kell szerezni, illetve az alapirathoz hozzá kell csatolni
a) a káresettel kapcsolatban jogszabályban elõírt okiratokat;
b) a kártérítési-bejelentést;
c) a felelõsség kérdésével kapcsolatos iratokat;
d) a kár összegszerûségére vonatkozó bizonyítékokat;
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e)

a szerv vezetõjének indokolt javaslatát;

f)

a szerv vezetõjének a károsult részére történõ értesítését a kifizetett kártérítésrõl.
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15. Az eljárás menete
36. §

(1) A kártérítési eljárás során a bizonyítást hivatalból kell lefolytatni.
(2) A NAV anyagi felelõssége alóli kimentési okokat a NAV-nak kell bizonyítania.
(3) A károsultat terheli az összegszerûség, valamint annak bizonyítása, hogy a kár a szolgálati viszonnyal összefüggésben
keletkezett.

37. §

(1) A kártérítési kérelem ügyében az eljárást akkor is le kell folytatni, ha az felhívás nélkül érkezett, vagy nyilvánvalóan
alaptalannak látszik.
(2) A kártérítési eljárás – hatáskör hiányára tekintettel történõ – áttételérõl a kártérítési igény elõterjesztõjét minden
esetben írásban értesíteni kell.

38. §

(1) Az állományilletékes parancsnok az e rendeletben és külön jogszabályokban meghatározottak szerint bírálja el
a kártérítési igény jogosságát.
(2) Az állományilletékes parancsnok intézkedik a káreset körülményeinek kivizsgálására és annak megállapítására, hogy
kit terhel a felelõsség a kár bekövetkeztéért.
(3) A kivizsgálás során a károsultat, illetve a tanúkat a káreset körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni, és arról
jegyzõkönyvet kell felvenni, illetve a szükséges bizonyítékokat be kell szerezni.

39. §

(1) Az eljáró szerv a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli és ezen alapuló meggyõzõdése alapján,
a káreset kivizsgálását követõen írásbeli határozatban dönt a kártérítési igényrõl.
(2) A NAV által a hivatásos állományú tagjai részére kötött balesetbiztosítás alapján a károsult részére a biztosító által
kifizetett összeget a megítélt kár összegébõl le kell vonni.
(3) A károsultat a megállapított kártérítési összeg után késedelmi kamat, valamint a jogi képviseletével felmerült költség is
megilleti.

40. §

Ha a NAV a károsult kárát megtérítette, a jogellenes károkozóval szemben a kártérítési eljárást le kell folytatni, illetve
a vétkes károkozóval a kárt a Hszt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint meg kell téríttetni.

16. Elévülés
41. §

(1) Az elévülés szempontjából annak megítélése, hogy a jogosult kártérítési igényét menthetõ okból nem tudta
érvényesíteni menthetõ oknak minõsül általában az olyan körülmény, amely a károsultat tartósan akadályozza igénye
érvényesítésében, továbbá ha a sérült kártérítési bejelentésre – bizonyítottan – felhívást nem kapott.
(2) Különös méltánylást érdemlõ esetben az elévült követelés is teljesíthetõ. Méltányossági jogkört a NAV felügyeletét
ellátó miniszter gyakorolja.

V. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
17. A kártérítési eljárás során hozott határozattal szembeni panasz
42. §

(1) A 7. § (1) bekezdésben meghatározott tárgykörökben
a)

az alsó fokú szerv vezetõje által hozott kártérítési határozat ellen az illetékes középfokú szerv vezetõjéhez,

b)

a középfokú szerv vezetõje, a Bûnügyi Fõigazgató, valamint a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet vezetõje
által hozott kártérítési határozat ellen a NAV elnökéhez,

c)

a NAV elnöke által elsõ fokon hozott határozattal szemben pedig a NAV felügyeletét ellátó miniszterhez lehet
panasszal élni.

A panaszt annál a szervnél kell benyújtani, amelynek vezetõje a panasszal megtámadott határozatot hozta.
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(2) Az elsõ fokú kártérítési határozat elleni panaszt az eljárás során keletkezett iratokkal együtt az állományilletékes
parancsnoknak az illetékes középfokú szerv vezetõjéhez, a NAV elnökéhez, illetve a NAV felügyeletét ellátó
miniszterhez kell a benyújtását követõ 8 napon belül véleményes jelentéssel felterjeszteni.
(3) A panasz elbírálására jogosult az eljárás iratai és a kártérítési határozat alapján az elsõ fokú kártérítési határozatot
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti.
(4) A panaszt elbíráló elöljáró – amennyiben az érdemi kártérítési határozat meghozatalához nincs elég adat, vagy
a tényállás további tisztázása szükséges – a határozat megsemmisítése mellett új eljárást rendel el, vagy a tényállás
kiegészítése iránt maga intézkedik.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott határozattal szemben a Hszt. 159. § (4) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálatnak
van helye.
(6) Ha a pénzügyõr a sérelmezett döntés vagy intézkedés, illetve ezek elmulasztása miatti panaszát nem a döntést hozó
(mulasztó) elöljárónál terjeszti elõ, azt a döntéshozatali jogkörrel nem rendelkezõ elöljáró a szolgálati út betartásával
köteles a hatáskörrel rendelkezõ elöljáróhoz továbbítani.
(7) A szolgálati panasz alapján tett intézkedésekrõl a panaszost írásban értesíteni, az elutasító döntést – a jogorvoslati
lehetõségre való figyelemfelhívás mellett – indokolni kell.

18. Jogorvoslatok
43. §

(1) Az állományilletékes parancsnok határozatát név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavíthatja,
vagy kicserélheti.
(2) A számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására vagy kicserélésére csak akkor kerülhet sor, ha az nincs kihatással
az ügy érdemére.
(3) A határozat kijavítása és kicserélése ellen panasszal nem lehet élni.

44. §

Az állományilletékes parancsnok hivatalból vagy az érintett személy kérelmére a határozatot kiegészítheti, ha az ügy
érdeméhez tartozó és jogszabályban elõírt kérdésben nem határozott. A kiegészítés nem érintheti a határozat egyéb
rendelkezéseit. Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

45. §

(1) A határozatok elleni panasz elõterjesztésére rendelkezésre álló határidõ elmulasztása esetén a pénzügyõr mulasztását
kimentheti, ha bizonyítja, hogy a mulasztás önhibáján kívül történt.
(2) Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszûnését követõ öt munkanapon belül,
de legkésõbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított hat hónapon belül
lehet elõterjeszteni. Az igazolási kérelemrõl az állományilletékes parancsnok határozattal dönt.
(3) A határidõ elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejûleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is,
amennyiben ennek feltételei fennállnak.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. Hatályba léptetõ rendelkezések
46. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A 2010. december 30-án
a) a Vám- és Pénzügyõrség regionális parancsnokságán folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV-nak az adott
régió területén mûködõ regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatósága,
b) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnokságán folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV
Repülõtéri Fõigazgatósága,
c) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnokságán és a Bûnügyi Ellátó Nyomozó Hivatalnál
folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV Bûnügyi Fõigazgatósága,
d) a Vám- és Pénzügyõrség regionális nyomozó hivatalánál folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV-nak az adott
régió területén mûködõ regionális bûnügyi igazgatósága,
e) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnokságán folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV
Bevetési Fõigazgatósága,
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f)

a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézeténél folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV Szakértõi Intézete,

g)

a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnokságán, Számlavezetõ Parancsnokságán, illetve a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságán folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV Központi Hivatala,

h)

a Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központjánál, illetve a Vám- és Pénzügyõri Iskolánál
folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete,

i)

a Vám- és Pénzügyõrség Rendszerfejlesztõ Központjánál, Informatikai Üzemeltetési Központjánál, illetve
Gazdasági Központjánál folyamatban lévõ kártérítési ügyeket a NAV Központi Hivatala
folytatja le.

20. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
47. §

Hatályát veszti a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési
felelõsségérõl, valamint a vám- és pénzügyõrség kártérítési felelõsségérõl szóló 14/1997. (V. 8.) PM rendelet.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 10/2011. (III. 17.) NGM rendelethez
A kártérítési határozatnak tartalmaznia kell:
a) a károkozó vagy a károsult személy nevét, rendfokozatát, nyilvántartási számát, születése idejét, születési helyét,
anyja nevét, beosztását és lakóhelyét, kártérítésre kötelezés esetén a kártérítés alapjául szolgáló illetményét;
b)

az ügy számát, tárgyának és ügyintézõjének megjelölését;

c)

a rendelkezõ részben:
ca) az állományilletékes parancsnok döntését, továbbá a jogorvoslati lehetõségrõl való tájékoztatást,
cb) a kár összegét,
cc) a kártérítés összegét, az a kártérítés alapjául szolgáló illetményének hány százaléka, teljesítésének
határnapját vagy határidejét,
cd) pénzügyõr által történõ károkozás esetén a havi levonás mértékét és módját,
ce) a testületi kárviselés összegét;
az indoklási részben:
da) a megállapított történeti tényállást, és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
db) a károkozó vagy a károsult által felajánlott, de mellõzött bizonyítékokat,
dc) szakértõ állásfoglalását, szakvéleményt,
dd) a szakértõ állásfoglalásának indoklását,
de) a kártérítés mérséklését, mellõzését, részletfizetési feltételeket, ezek alkalmazásának okát, a figyelembe vett
körülményeket,
df) azon jogszabályi helyek felsorolását, amely alapján a határozatot hozták;
a határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, beosztását, és az eljáró szerv
bélyegzõlenyomatát.

d)

e)

2. melléklet a 10/2011. (III. 17.) NGM rendelethez
A káreseti jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró szerv megnevezését és az ügyszámot;
b)

az ügy tárgyát az eljárás alá vont megnevezésével;

c)

az eljárás helyét, a dátumot, az eljárás kezdetének és befejezésének idõpontját;

d)

a jegyzõkönyv felvételének módját, ha az nem írásban történt;

e)

az eljárás során jelen levõ személyek nevét és az eljárásbeli jogállását;

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
ea)
eb)
ec)

2539

az eljárás alá vont adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, rendfokozatát, munkakörét,
szolgálati beosztását, nyilvántartási számát, lakcímét),
a tanú, illetve szakértõ adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, lakcímét, ha a NAV
személyi állományába tartozik beosztását),
a károsult adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, lakcímét, ha a NAV személyi
állományába tartozik beosztását),

f)

a meghallgatott jogaira és kötelezettségeire történõ figyelmeztetés megtörtént;

g)

a tanú nyilatkozatát adatainak zártan kezelésérõl;

h)

a káreset (gépkocsikár, gép, gépalkatrész, szerszám, üzemanyag, nyersanyag elvesztése, megrongálása,
megsemmisülése, tûz, villámcsapás, jégverés stb.) megjelölését;

i)

a káreset helyét és idejét;

j)

az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, a káreset keletkezésének (elõzményeinek) és
az eljárás lefolytatásának részletes, minden mellékkörülményre kiterjedõ leírását;

k)

a kár – szükség esetén szakértõi becslés útján megállapított – nagyságát, illetve pénzértékben való
meghatározását annak megállapítását, hogy a kárt szándékosan vagy gondatlanságból idézték elõ, vagy pedig
más okból (pl. erõhatalom, vétlen károkozás következtében) keletkezett;

l)

a fegyveres szerv tagjának a nyilatkozatát arra nézve, hogy a kárt hajlandó-e azonnal (egy összegben) vagy
kötelezettségvállalás alapján a jövõben (egy összegben vagy részletekben) megtéríteni;

m) részletfizetés, fizetési halasztás, méltányosság iránti kérelem indokát;
n)

a záradékot és a jelenlévõk aláírását.

A nemzetgazdasági miniszter 13/2011. (III. 25.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõ
pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében a kormánytisztviselõi állomány pszichikai alkalmasságát
– jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adathozzáférés szempontjából
védett munkakörök esetében – a kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõen vizsgálni és minõsíteni kell.
(2) A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, teljesítmény- és képességtesztek, mûszeres vizsgálatok, kompetencia
alapú vizsgáló eljárások és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichés állapota
indokolja – kiegészítõ vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végzõ pszichológus minõsíti.
(3) A pszichológiai szakterület szakirányító szerve a szakmai és módszertani elõírások figyelembevételével biztosítja
az egységes szakmai elvek, módszerek és kritériumok érvényre juttatását. A pszichológiai kritériumokat és kizáró
okokat az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálati tevékenységet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete (a továbbiakban: KEK) pszichológusai végzik, akik e tevékenységükben – jogszabály rendelkezésében és
szakmai elõírásban foglaltak kivételével – nem korlátozhatók és nem befolyásolhatók.
(5) Az elsõ fokú pszichikai alkalmasságvizsgálatok végzésére az illetékes alapellátó pszichológus, a II. fokú pszichikai
alkalmasságvizsgálatok végzésére a KEK kijelölt szervezeti egységének (a továbbiakban kijelölt szervezeti egység)
vezetõje által erre kijelölt szakirányító pszichológus jogosult.
(6) A vizsgálatot végzõ pszichológus nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.
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2. A pszichikai alkalmassági vizsgálat rendje
2. §

3. §

(1) A felvételi pszichikai munkaköri alkalmassági vizsgálatok általános célja:
a)

elõsegíteni, hogy a legnagyobb valószínûséggel alkalmas személyek kapjanak kormánytisztviselõi kinevezést
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes munkaköreibe;

b)

annak elbírálása, hogy a vizsgált személy megfelel-e az adott munkakörben, beosztásban és munkahelyen
végzett tevékenység pszichológiai alkalmassági követelményeinek, valamint alkalmas-e a munkaköri
követelményekbõl adódó fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére.

(1) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat lefolytatását az illetékes személyügyi szerv vezetõje írásban kezdeményezi
a kijelölt szervezeti egység vezetõjénél.
(2) Az alkalmassági vizsgálatot kérõ szerv személyügyi szakterülete gondoskodik arról, hogy a vizsgálatra küldött
személlyel kapcsolatos minden elõzményi adat a vizsgálatot végzõ pszichológus rendelkezésére álljon.
(3) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat konkrét idõpontját a kijelölt szervezeti egység vezetõje jelöli ki azzal, hogy
a vizsgálatot az erre irányuló kezdeményezés kijelölt szervezeti egységhez történt megérkezésétõl számított 30 napon
belül be kell fejezni.
(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvételre senkit sem lehet kötelezni. A hivatalból kezdeményezett
pszichikai alkalmassági vizsgálatokat az önkéntesség biztosítása mellett kell, illetve lehet elvégezni.
(5) A vizsgálatot végzõ a vizsgálat megkezdése elõtt ellenõrzi a vizsgálatra rendelt személy személyazonosságát, aláíratja vele
a vizsgálatba beleegyezõ – 4. melléklet szerinti – nyilatkozatot, valamint tájékoztatja a vizsgálat céljáról, menetérõl, várható
idõtartamáról.
(6) A vizsgált személy a pszichikai alkalmassági vizsgálat megkezdése elõtt minden esetben írásban nyilatkozik arról, hogy
a)

beleegyezését adja a pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez,

b)

vállalja, hogy a vizsgálat során együttmûködik a vizsgálatot végzõ pszichológussal és pszichológiai asszisztenssel,
illetve az õ utasításaik alapján jár el,

c)

hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálat során keletkezõ személyes és különleges adatait a vonatkozó törvények alapján
a kijelölt szervezeti egység kezelje,

d)

hozzájárul, hogy a vizsgálat eredményeként készült alkalmassági minõsítést a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ megismerje.

(7) A vizsgált személyt a pszichikai alkalmassági vizsgálat megkezdése elõtt írásban – a 4. melléklet szerinti
nyomtatványon – tájékoztatni kell
a)

arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó
személyeket szakmai titoktartási kötelezettség terheli;

b)

a keletkezett vizsgálati dokumentáció tárolására, kezelésére vonatkozó elõírásokról;

c)

arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen a 4. § (1) bekezdése szerint elkészült
szöveges értékelés személyi anyagához nem csatolható és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34/A. §-a szerinti minõsítéséhez nem használható fel;

d)

arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen a 4. § (1) bekezdése szerint elkészült
szöveges értékelésrõl másolatot kérhet.

(8) Ha a pszichikai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végzõ pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet
tapasztal, amely az 1. § (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok segítségével nem tisztázható, akkor további
kiegészítõ vizsgálatot, illetve vizsgálatokat kell végezni. Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén további
vizsgálatokat kizárólag pszichiáter szakorvos végezhet.
(9) A pszichikai alkalmassági vizsgálat lezárultával a pszichológus részletesen tájékoztatja a vizsgált személyt
az eredményrõl, és a meghozott minõsítésrõl, továbbá a „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg” minõsítés
esetén a jogorvoslati lehetõségrõl.
(10) Aki a számára elõírt pszichikai alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a vizsgálatba nem egyezik bele, vagy
az alkalmassági vizsgálatot véleményezõ pszichológus döntése alapján a megjelölt munkakörre „Pszichikai
követelményeknek nem felelt meg”, kormánytisztviselõi állományba nem vehetõ fel.
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3. Az alkalmasság minõsítése
4. §

(1) A pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményérõl a vizsgálatot végzõ pszichológus szöveges értékelést készít.
A szöveges értékelés alapján a vizsgált személy alkalmasságáról szóló döntést a vizsgálatot végzõ pszichológus hozza
meg, aki a döntés szakmai megalapozottságáért személyében felelõs.
(2) A vizsgált személy alkalmasságáról szóló döntést (alkalmassági minõsítés) a pszichikai alkalmassági vizsgálat
elvégzését követõ három munkanapon belül írásba kell foglalni.
(3) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat során adható minõsítések:
a) „Pszichikailag alkalmas” (PAS),
b) „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg” (PNMF).
(4) A minõsítést a 2. melléklet szerinti formanyomtatványra kell rávezetni.
(5) A kijelölt szervezeti egység az alkalmassági minõsítést írásban közli az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõvel.

5. §

(1) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálaton kiadott jogerõs minõsítés 1 évig érvényes. Ha ezen idõtartam alatt nem
történik meg a „PAS” minõsítést szerzett személy felvétele, ismételten le kell folytatni a teljes felvételi pszichikai
alkalmassági vizsgálatot.
(2) Az a személy, aki a felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat során „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”
minõsítést szerzett, legkorábban a jogerõs minõsítés idõpontjától számított 1 év elteltével vehet részt ismét a felvételi
pszichikai alkalmassági vizsgálaton.

4. Jogorvoslati lehetõség
6. §

(1) Ha a vizsgált személy az elsõ fokú alkalmassági minõsítéssel nem ért egyet, akkor a minõsítés kézhezvételétõl
számított tizenöt naptári napon belül a kijelölt szervezeti egység vezetõjéhez írásban elõterjesztett kérelem útján
kezdeményezheti annak felülvizsgálatát.
(2) A kijelölt szervezeti egység vezetõje által kijelölt szakirányító pszichológus a kérelem beérkezésétõl számított
30 naptári napon belül másodfokon megvizsgálja az érintett személy pszichikai alkalmasságát.
(3) A másodfokú pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzésében és a minõsítés meghozatalában nem vehet részt
az a pszichológus, aki a kifogásolt alkalmassági minõsítést megalapozó vizsgálatot elvégezte.
(4) A másodfokú vizsgálatot követõen jogorvoslati lehetõség nincs.

5. A pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációval kapcsolatos nyilvántartás
és adatvédelem
7. §

(1) Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát
véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
(2) A kijelölt szervezeti egységnél keletkezett vizsgálati dokumentációt bizalmasan kell kezelni, az csak a kijelölt szervezeti
egység területén, zárt lemezszekrényben tárolható, személyi anyaghoz nem csatolható, a Ktv. 34/A. § szerinti
minõsítéshez nem használható fel, és arról másolat kizárólag a vizsgált személy kérésére, annak részére készíthetõ.
(3) A kijelölt szervezeti egység adatai más nyilvántartásokkal nem kapcsolhatók össze, a kijelölt szervezeti egységnél
a lefolytatott pszichikai alkalmassági vizsgálatok során keletkezõ dokumentáció elektronikus elkészítése és tárolása
céljából üzemeltetett informatikai eszközök hálózatra nem csatlakoztathatók.
(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó személyeket szakmai
titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség kiterjed a betekintésre jogosultakra, valamint mindazon
személyekre, akik bármilyen formában az adatok birtokába jutnak.
(5) A pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adatok belsõ szervhez, szervezeti egységhez, egyéb
intézményhez nem továbbíthatók, kivéve, ha ezt törvény elrendeli.

8. §

(1) Amennyiben az alkalmassági minõsítés 6. § szerinti felülvizsgálatát az arra jogosult nem kezdeményezte, a pszichikai
alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a kijelölt szervezeti egység az alkalmassági minõsítés
közlésének napjától számított tizenötödik napon megsemmisíti.
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(2) Amennyiben az arra jogosult az alkalmassági minõsítés felülvizsgálatát kezdeményezte, a kijelölt szervezeti egység
a pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a felülvizsgálat eredményének közlése napjáig
õrzi meg, majd azt haladéktalanul megsemmisíti.
9. §

(1) A megsemmisítést megelõzõen a kijelölt szervezeti egység a megsemmisítendõ iratokról tételes jegyzõkönyvet készít.
A jegyzõkönyv tartalmazza
a)

az irat sorszámát, keletkezésének idõpontját;

b)

a vizsgált személy nevét;

c)

a pszichikai alkalmassági vizsgálatot kezdeményezõ szerv, szervezeti egység megjelölését;

d)

a megsemmisítés idõpontját;

e)

a megsemmisítést végzõ pszichológus aláírását.

(2) Az iratanyagot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belsõ adatvédelmi felelõsének jelenlétében a kijelölt szervezeti
egységnél, bezúzással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést követõen a belsõ adatvédelmi felelõs a jegyzõkönyvet
aláírásával hitelesíti.
(3) Az elektronikusan elkészített és tárolt dokumentációt a 8. § szerinti határidõn belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltak szerint kell megsemmisíteni. A megsemmisítést
megelõzõen az (1) bekezdés a) pontja szerint jegyzõkönyvet kell készíteni.

6. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál a közszolgálati jogviszony létesítését megelõzõ pszichikai alkalmassági
vizsgálatokról szóló 29/2008. (XI. 7.) PM rendelet hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

PSZICHOLÓGIAI ALAPKÖVETELMÉNYEK
Minimum követelmények minden beosztási kategóriánál
–

Pszichés egyensúly
Az egyén olyan kiegyensúlyozott lelkiállapota, amikor harmóniában van saját magával és a környezetével, és ez
a kiegyensúlyozottság a magánéleti életvezetésében és a munkahelyi feladatellátásában is jellemzi. Kizáró okként
jelennek meg a különbözõ pszichés egyensúlyvesztések és funkciózavarok.

–

Devianciák hiánya
A deviancia olyan magatartás, mely megszegi a közösség vagy társadalom nagy része által elfogadott normákat.
Kizáró okként szerepelnek a különbözõ devianciák, így különösen bûncselekmények elkövetése, normaszegések,
alkoholizmus, gyógyszerfüggõség, kábítószer-fogyasztás, szuicid hajlam.

–

Intellektuális képességek
Az intelligencia az egyén összetett, globális képessége arra, hogy célszerûen cselekedjen, racionálisan
gondolkodjon, és hogy a környezetében hatékonyan mûködjön. Alapkövetelmény az iskolázottságnak és
az életkornak megfelelõ átlagos intelligenciaszint elérése.

–

Figyelmi képességek
A figyelem meghatározott célra történõ irányításának képességét, valamint a figyelem tartósságát jelenti. Arról
a képességrõl van szó, hogy az egyén képes-e figyelmét hosszabb távon, a környezeti (zavaró) ingerek
kiszûrésével egy adott feladatra összpontosítani. Alapkövetelmény az átlagos szintû teljesítmény.
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–

Pályamotiváció
Elsõsorban azoknak a konkrét indítékoknak a megléte, amelyek egy meghatározott pálya – szakma és munkakör –
választására, illetve az abban való tartós helytállásra ösztönöznek valakit. Ezeknek az indítékoknak a hiánya kizáró
ok a felvételi folyamatban.
A minimumkövetelmények vizsgálatát követõen – amennyiben azok megfelelnek a kritériumoknak – történik meg
a kompetenciák vizsgálata az adott beosztási kategóriának megfelelõen. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek
az alkalmasságot meghatározó alap és vezetõi kompetenciák, és azok szintjei, valamint, hogy egyes beosztási
kategóriánál az adott kompetencia mely szintje az elvárt.

Az egyes beosztási kategóriákhoz elvárt kompetenciaszintek táblázata
A beosztottaknak az alapkompetenciákkal, a vezetõknek mind az alap-, mind a vezetõi kompetenciákkal
rendelkezniük kell.
A táblázatot követõ kompetenciaszótárban szerepel az egyes alap- és vezetõi kompetenciák megnevezése és
meghatározása, valamint az adott kompetencia lehetséges szintjei, és az egyes szintekhez tartozó kritériumok.
A magasabb szint magában foglalja az összes, nála alacsonyabb szintet. Minden vezetõi munkaköri csoport
(felsõvezetõ, fõosztályvezetõ, osztályvezetõ) más-más szintû kompetenciákat igényel.
Felsõvezetõi
kompetenciák

Fõosztályvezetõi
kompetenciák

Osztályvezetõi
kompetenciák

Beosztotti
kompetenciák

súly

szint

súly

szint

súly

szint

súly

szint

alkalmazkodó képesség

6

6

6

4

6

3

5

3

döntési képesség

7

7

7

5

6

4

6

4

együttmûködés

6

5

6

3

5

3

4

3

empátia

5

4

5

3

7

3

4

3

felelõsségvállalás

7

5

7

5

7

5

7

4

kommunikáció

6

4

6

4

6

4

7

3

minõségre törekvés

6

6

6

5

6

5

7

3

önállóság

7

4

7

4

6

4

6

3

önbizalom

6

5

6

5

6

3

6

2

önfejlesztés

5

6

5

5

5

4

5

3

önkontroll

6

4

6

3

6

3

6

3

problémamegoldó képesség

6

5

6

5

6

4

5

3

szabálytudat – szabálytartás

6

6

6

6

6

6

5

5

teljesítményorientáció

6

5

6

5

6

3

4

2

csapatmunka

6

5

6

4

5

4

elõrelátás

6

5

6

4

6

3

elvárások támasztása

7

6

7

4

6

3

irányítás

7

5

7

4

7

4

jövõorientáció

5

6

5

4

5

3

mások megismerése

6

5

6

5

5

5

motiválás

6

6

6

4

6

4
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Kompetenciaszótár
Alapkompetenciák és szintjeik
(Valamennyi beosztotti és vezetõi munkakörben szükségesek a hatékony munkavégzéshez.)
Kompetencia definíciója

Alkalmazkodó-képesség és készség
Képes befogadni a változásokat és az újításokat. Képes
és hajlandó alkalmazkodni más emberekhez, különbözõ
munkahelyzetekhez és feladatokhoz, a változó
munkafeltételekhez, környezethez. Képes
megváltoztatni a viselkedését, ha a helyzet azt kívánja.
Magában foglalja az új elképzelésekre, ötletekre,
ismeretekre való nyitottságot.

Szintdefiníciók

1. Képes különbözõ, megváltozott
munkakörülményekhez, munkafeltételekhez
alkalmazkodni;
2. Képes megváltozott feladatokhoz alkalmazkodni;
3. Képes különbözõ szabályzókhoz alkalmazkodni;
4. Képes más személyekhez alkalmazkodni;
5. Képes különbözõ, munkájában érintett csoportokhoz
alkalmazkodni;
6. Képes viselkedésén változtatni, ha a helyzet azt
kívánja;

Döntési képesség
Az egyén képes arra, hogy információgyûjtés és
a döntési alternatívák felmérése után határozottan és
gyorsan döntést hozzon, még olyan helyzetekben is,
amikor korlátozott idõ és/vagy hiányos információ áll
rendelkezésére. Az önálló döntéshozatal elõtt képes
mások véleményét is kikérni, figyelembe venni.

1. Döntés elõkészítése és meghozatala érdekében
információt gyûjt;
2. Mások segítségével képes döntést hozni;
3. Rutin helyzetekben képes jó döntést hozni;
4. Leszabályozott helyzetekben képes jó döntést hozni;
5. Váratlan, személyt érintõ kérdésekben képes jó
döntést hozni;
6. Váratlan, csoportot érintõ kérdésekben képes jó
döntést hozni;
7. Váratlan, összetett, szervezetet érintõ kérdésekben
képes jó döntést hozni;

Együttmûködés
Eredményesen közremûködik egy közös cél elérése
érdekében, még akkor is, ha ez nem közvetlenül a saját
érdekeit szolgálja. Egyéni érdekeit képes alávetni
a közösség érdekeinek.

1. Ötleteivel, véleményével segíteni igyekszik a közös
cél elérését;
2. Közvetlen munkatársaival rendszeresen megosztja
azokat az információkat, amelyek a hatékony
mûködéshez szükségesek;
3. Vezetõivel is rendszeresen megosztja azokat
az információkat, amelyek a hatékony mûködéshez
szükségesek;
4. Tágabb környezetével rendszeresen megosztja
azokat az információkat, amelyek a hatékony
mûködéshez szükségesek;
5. Képes információt szerezni az együttmûködõ
szervektõl, szervezetektõl;
6. Képes olyan személytõl is információkat szerezni, aki
passzív az együttmûködésben;

Empátia
Beleérzõ képesség. Az egyén képes a másik személy
helyzetébe beleképzelni magát, figyelembe véve és
megértve annak szempontjait. Mások megértésének
szándékát öleli fel. Annak képessége, hogy a mások által
ki nem mondott vagy csak részben kifejezett
gondolatokat, érzéseket és problémákat meghallgassa
és megértse.

1. Képes a másik személy hangulatát, érzéseit észlelni;
2. Részlegesen érdeklõdõ – szimpátia alapján figyel
a másik félre, idõnként csak úgy tesz, mintha
érdekelné;
3. Érdeklõdõ – Meghallgatja a másik személy
problémáit;
4. Együttérzõ – Képes megérteni a másik személy
érzéseit, problémáit;
5. Véleményével képes iránymutatást adni a másik
problémájának megoldására;
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Szintdefiníciók

Felelõsségvállalás
1. Felismeri a helyzetben meglévõ felelõsségét, de nem
Tudatában van annak, hogy egyes helyzetekben
vállalja fel;
mekkora a felelõssége, és ennek megfelelõen cselekszik. 2. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének,
Vállalja döntései, tettei következményeit.
de nem vállalja fel;
3. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének,
és esetlegesen felvállalja;
4. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének,
és azt felvállalja;
5. Feladat végrehajtása, döntései során vállalja
a felelõsséget a lehetséges következményekért;
Kommunikációs készség
Képes arra, hogy önmagát világosan és érthetõen
kifejezze mind szóban, mind írásban, mind szemléltetõ
eszközök segítségével. Magában foglalja az egyén azon
szándékát is, hogy pontosítson olyan információkat,
amelyek számára nem teljesen világosak.
Kommunikációs helyzetben vissza tud kérdezni,
törekszik a kapott és adott információ pontosítására,
megértésére és megértetésére.

1. Érthetõen fejezi ki magát szóban vagy írásban;
2. Érthetõen fejezi ki magát szóban és írásban;
3. Meggyõzõdik az adott információ egységes vagy
pontos értelmezésérõl;
4. Az érkezett információkat képes jól feldolgozni és
továbbítani mások felé;

Minõségre törekvés
1. Alapvetõ feladatokat ellátja, tartja a határidõket;
A személy azon törekvése, hogy munkája során
2. Kellõ odafigyeléssel látja el feladatait;
a szakszerûség, a precizitás, az alaposság, az igényesség
3. Szakszerûen látja el feladatait;
és a körültekintés határozza meg munkavégzését.
4. Szakszerûen és alaposan látja el feladatait;
5. Szakszerûen, alaposan és a vonatkozó minõségi
követelményeknek megfelelõen látja el feladatait;
6. Minõségi követelményeit megfogalmazza
a szervezetre vonatkozóan;
Önállóság
1. Rutin helyzetekben útmutatás nélkül végzi munkáját;
Az egyén azon tulajdonsága, hogy közvetlen irányítás,
2. Egyszerû feladatok ellátása során nem igényel
útmutatás nélkül is képes saját munkájának elvégzésére.
útmutatást;
3. Összetett feladatok ellátása során nem igényel
útmutatást;
4. Váratlan helyzetbe kerülve szakmai ismereteire,
tapasztalataira támaszkodva megoldja a feladatot;
Önbizalom
Az egyén hisz abban, hogy képességeivel eleget tud
tenni a feladatoknak. Magában foglalja az egyén azon
képességeit, hogy képes váratlan, kihívást jelentõ
helyzetekben is döntést hozni, megváltoztatni és/vagy
korrigálni véleményét, illetve képes építõ jelleggel
kezelni a felmerülõ akadályokat. Magabiztos
viselkedésével azt közvetíti a környezetnek, hogy ura
a helyzetnek, anélkül, hogy az akaratát a többiekre
erõltetné.

1. Hisz abban, hogy képességeivel eleget tud tenni
a feladatoknak;

Önkontroll
Annak képessége, hogy az egyén hatékonyan
szabályozza viselkedését, indulatait és feszültségeit.

1. Megõrzi nyugalmát stresszes helyzetben;

2. Kézben tartja a feladat végrehajtását, de ha
megkérdõjelezik a helyességét, elbizonytalanodik;
3. Kézben tartja a feladat végrehajtását, és ha
megkérdõjelezik a helyességét, akkor sem
bizonytalanodik el;
4. Tévedéskor korrigálja véleményét;
5. Indokolt esetben határozottan vállalja véleményét,
kiáll álláspontja mellett, azt képviseli;
2. Kezelni tudja felbukkanó negatív érzelmeit;
3. Ellenáll annak, hogy belesodródjon indulatokkal
terhes helyzetbe;
4. Stresszes helyzetben is képes racionális, építõ jellegû,
konstruktív probléma-megoldásra;
5. Életet veszélyeztetõ stresszes helyzetben is képes
racionális, építõ jellegû, konstruktív
problémamegoldásra;
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Önfejlesztés / tanulási készség
Az egyén azon törekvése, hogy a szervezeti és
a munkaköri követelményeknek való megfelelés
érdekében a szakirányú ismereteit és képességeit,
önmagát – akár önállóan is – gyarapítsa, fejlessze,
jobbítsa a még hatékonyabb munkavégzés érdekében,
amiért különbözõ mértékû erõfeszítésekre hajlandó.
Az egyén törekszik saját személyiségének,
képességeinek és készségeinek folyamatos fejlesztésére.
Magában foglalja a hibákkal, kudarcokkal való
szembenézés képességét és feltárt hiányosságainak
korrekciójára való hajlandóságot is.

1. Tapasztalatokat cserél kollégáival, más
szakemberekkel;

Problémamegoldó képesség
Képes arra, hogy a felmerülõ problémákat észrevegye,
azonosítsa, a mögöttes okokat feltárja. Megkeresi azokat
az alternatívákat, amelyek a helyzetnek megfelelõ
megoldást eredményezhetik, ezek közül
a legkedvezõbbet ki tudja választani és meg is valósítja.

1. A felmerülõ problémákat észleli, észreveszi;

2. Utána olvas hiányzó ismereteknek;
3. Mások észrevételeit képes elfogadni;
4. Mások észrevételeit képes hasznosítani;
5. Saját hiányosságait felismeri, belátja, elemzi, beépíti
ismereteibe személyes tapasztalatait;
6. Tudatosan elemzi saját viselkedését, tevékenységét,
hogy legközelebb jobban teljesítsen;

2. A felmerülõ problémákat azonosítja;
3. Jelzi a problémát és a más által kiválasztott,
meghatározott megoldást véghezviszi;
4. Probléma megoldásához megkeresi a lehetséges
alternatívákat;
5. Problémák felmerülése esetén a lehetséges
alternatívák közül a kiválasztott, meghatározott
megoldást véghezviszi;
6. Problémák felmerülése esetén a lehetséges
alternatívákból kiválasztja azt, amelyik
a leghatékonyabb megoldást eredményezheti és azt
véghezviszi;

Szabálytudat – szabálytartás
Az egyén azon törekvése, hogy a munkavégzést
alapvetõen meghatározó szabályrendszer ismeretében
a vonatkozó elõírásokat, szabályokat betartsa, valamint
törekszik az adott helyzetben legmegfelelõbb,
jóváhagyott szabály követésére.

1. Munkaköréhez kapcsolódó szabályzókat ismeri;
2. Munkaköréhez kapcsolódó szabályzókat helyesen
alkalmazza;
3. Megköveteli magától és a közvetlen kollégáitól
a munkaköréhez kapcsolódó szabályzók betartását;
4. Munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó
szabályzókat is ismeri;
5. Munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó
szabályzókat is helyesen alkalmazza;
6. Az adott feladat megoldásához a legmegfelelõbb,
jóváhagyott szabályt alkalmazza;

Teljesítményorientáció
Az egyén munkája során reális célokat állít maga elé és
törekszik azok elérésére. Hangsúlyt helyez
az eredményességre és annak folyamatos növelésére.
Magában foglalja a kihívásokat jelentõ munkacélok
megfogalmazását és azok elérésére való törekvést is.
Az egyén a vezetõi részrõl kifejtett ösztönzésre nyitott,
a pozitív megerõsítés magasabb munkateljesítményre
motiválja.

1. A munkaköri leírásnak megfelelõen látja el feladatait;
2. Ismeri és elfogadja közvetlen szervezeti egységének
céljait;
3. Törekszik az egyéni és a közvetlen szervezeti célok
összhangjának megteremtésére;
4. Ismeri és elfogadja a szervezet jövõképét;
5. Munkájával hozzájárul a szervezet jövõképének
megvalósulásához;
6. Törekszik az egyéni célok és a szervezeti jövõkép
összhangjának megteremtésére;
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Vezetõi kompetenciák és szintjeik
(Vezetõi munkakörökben az alapkompetenciákon kívül elvárt további kompetenciák)
Kompetencia definíciója

Szintdefiníciók

Csapatmunka
1. Meghallgatja az általa vezetett szervezeti egység
Az egyén azon szándéka, hogy másokkal
tagjainak véleményét, azokat tiszteletben tartja;
együttmûködjön, hogy a csapat tagja legyen, miközben 2. Tisztában van az általa vezetett szervezeti egység
törõdik a csoport érdekeivel, mivel fontos számára
érdekeivel, bizalommal fordul munkatársai felé;
a csoport megbecsülése. Bizalommal fordul mások felé.
3. A hatékony csapatmunka érdekében maga is
véleményt nyilvánít;
4. Lépéseket tesz a csoportlégkör javítása érdekében,
közben jár az általa vezetett szervezeti egységen
belüli konfliktusok feloldásában;
5. Az általa vezetett szervezeti egység érdekeit kifelé és
befelé egyaránt képviseli;
Elõrelátás
1. Tevékenysége során az adott feladat végrehajtása
Az egyén azon hajlandósága, hogy tevékenysége során
érdekében képes legalább egy lépéssel elõre
elõre gondolkodik legalább egy lépéssel. Elõre látja
gondolkodni;
a lehetséges következményeket és kockázatokat,
2. Munkája során figyelembe veszi a lehetséges
felismeri az ok-okozati összefüggéseket, miközben szem
kockázatokat;
elõtt tartja a szervezet stratégiai céljait. Elõre
3. Munkája során elõre látja az események mögött
feltérképezi a lehetséges kimeneteleket.
meghúzódó ok-okozati összefüggéseket;
4. Munkája során elõre feltérképezi a lehetséges
kimeneteleket;
5. Szem elõtt tartja a szervezet stratégiai céljait;
6. A szervezetre ható külsõ tényezõket is figyelemmel
kíséri;
Elvárások támasztása
Az egyén azon képessége, hogy konkrétan meg tudja
fogalmazni, és közvetíteni tudja a munkavégzés,
feladat-végrehajtás, az együttmûködés és az egymás
közötti kapcsolattartás területén támasztott igényeit.

1. Munkatársai számára általánosságban
megfogalmazza a munkavégzéssel és
kapcsolattartással kapcsolatos igényeit;
2. Munkatársai számára konkrétan megfogalmazza
a munkavégzéssel kapcsolatos igényeit, de
munkatársai igényeit figyelmen kívül hagyja;
3. Munkatársai számára konkrétan megfogalmazza
a munkavégzéssel kapcsolatos igényeit, és
figyelembe veszi munkatársai igényeit is;
4. Munkatársaitól a tervezés és végrehajtás során csak
a legszükségesebb együttmûködést várja el;
5. Munkatársaitól a tervezés és végrehajtás során
a folyamatos együttmûködést várja el;
6. A munkatársaitól a stratégiai célok elérése érdekében
folyamatos együttmûködést vár el;

Irányítás
A tevékenységeket hatékonyan tervezi és szervezi
a határidõ és a minõségi követelmények betartása
érdekében. Képes egy folyamat vagy tevékenység
hatékony megtervezésére, megszervezésére a kívánt
eredmény legkedvezõbb eléréséhez. A feladatokat
az arra leginkább megfelelõ munkatársaknak osztja ki,
a kiadott feladatokat következetesen kéri számon.
Részletes eligazítást ad, meghatározza a feladatokat,
prioritásokat.

1. A közvetlen beosztottak tevékenységét megszervezi;
2. Kézben tartja és koordinálja a feladatokat;
3. Egy folyamatot vagy tevékenységet úgy tervez meg,
hogy a kívánt eredményt a legkedvezõbb módon érje
el, a feladat meghatározásnál figyelembe veszi
munkatársai képességét;
4. Részletes eligazítást ad, egyértelmûen meghatározza
a feladatokat, prioritásokat, szükséges mértékben
informálja a munkatársait, és számon kéri
a végrehajtást;
5. Az általa kiadott feladatok végrehajtását
következetesen ellenõrzi, a határidõket betartja és
megköveteli, hogy más is betartsa;
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Jövõorientáltság
Határozott jövõképpel rendelkezik, ami minden
tevékenységét és döntését átitatja, és ami a siker
elérésére ösztönzi.

4. szám
Szintdefiníciók

1. Elfogadja szervezete, azon belül a szervezeti egysége
számára kialakított jövõképet és annak érdekében
képes hatékonyan dolgozni;
2. Képes kialakítani egy, a szervezet stratégiájához
illeszkedõ jövõképet szervezeti egysége számára;
3. Kommunikálja a szervezeti egysége határozott
jövõképét a siker elérése érdekében;
4. Szervezeti egységének jövõkép kialakítását
beosztottjaival közösen végzi, és ezzel összhangban
vannak döntései és tevékenységei;
5. Szervezeti egységének jövõképét határozottan
közvetíti, és részt vesz szervezetének jövõkép
kialakításában;
6. Határozott jövõképpel, ehhez adekvát
küldetéstudattal tevékenykedik, és teljes szervezetét
is képes ennek megfelelõen mozgósítani;

Mások megismerése
Törekszik mások pontos észlelésére, viselkedésük
megértésére és helyes értékelésére. Megfigyelései
alapján képes mások viselkedését elõre bejósolni.

1. Képes munkatársainak, beosztottjainak viselkedését
objektíven észlelni és felismerni;
2. Rendelkezésre álló információi alapján képes
munkatársai, beosztottjai magatartásának helyes
értékelésére;
3. Spontán módon foglalkozik munkatársai, beosztottjai
tudásának, képességeinek a megismerésével;
4. Tervezetten végzi a munkatársak tudásának,
képességeinek feltérképezését, megismerését;
5. Munkatársai szakmai és személyi tulajdonságait jól
ismeri, ehhez igazodó a feladat elosztása;
6. Felismeri munkatársaiban a fejlesztésre szoruló
képességbeli hiányokat, aktívan részt vesz a dolgozók
fejlesztésében;

Motiválás
Munkatársait saját példamutató viselkedésével arra
ösztönzi, hogy tevékenyebben dolgozzanak céljaik
elérése érdekében. Pozitív – szükség esetén negatív –
megerõsítést ad, elismer, jutalmaz a jobb teljesítmény
fenntartása érdekében. Gondoskodik arról, hogy
a munkatársak kiemelkedõ teljesítményükért
az elismerést/jutalmat a megfelelõ idõben és személyre
szabottan kapják meg. Tisztában van a különbözõ
ösztönzõ módszerek hatásaival és alkalmazási
lehetõségeivel, és a helyzetnek megfelelõen használja
azokat.

1. A különbözõ ösztönzõ módszereket és hatásaikat
nem teljes körûen ismeri, de törekszik munkatársait
tevékenyebb munkavégzésre ösztönözni;
2. Példamutató viselkedésével motiválja társait és
beosztottjait;
3. Tisztában van a különbözõ ösztönzõ módszerek
hatásaival és alkalmazási lehetõségeivel, de nem építi
be vezetési rendszerébe, ad hoc-szerûen motivál;
4. Külsõ ösztönzõ, motiváló módszereken túl, belsõ
motivációs eszközöket is alkalmaz;
5. Pozitív megerõsítést ad, elismer, elmarasztal a jobb
teljesítmény fenntartása és elérése érdekében;
6. Különbözõ ösztönzõ módszereket a helyzetnek
megfelelõen és személyre szabottan alkalmaz.

4. szám
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Pszichológiai kontraindikációk, kizáró tényezõk az egyes alkalmassági kategóriákban
Kód

Megnevezés

Beosztási kategória
Felsõvezetõk

Fõosztályvezetõk

Osztályvezetõk

Beosztottak

1.

Személyiségbeli tényezõk

1.1

Pszichés egyensúly tartós hiánya

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.2

Alacsony színvonalú szociális hatékonyság

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.3

A személyiség érettségének nem megfelelõ
szintje

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.4

Szociábilitás nem megfelelõ szintje, túlzott
introverzió, túlzott extraverzió

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.5

Túlzott szorongásra, vagy a szorongás hiányára
utaló személyiségjegyek

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.6

Olyan pszichoszomatikus tünetképzõdésre utaló
jegyek, melyek a beilleszkedést, hatékony
munkavégzést veszélyeztetik

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.7

Önkontroll hiánya, zavara, túlzott agresszivitásra
(auto-, heteroagresszió) utaló személyiségjegyek,
emocionális kontroll nem megfelelõ szintje

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.8

Felelõsségtudat nem megfelelõ szintje

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.9

Pszichés terhelhetõség, stresszel való megküzdés
(frusztrációs tolerancia) alacsony szintje

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.10

Alkalmazkodási készség, flexibilitás alacsony
szintje

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

1.11

Önértékelés tartós zavara

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

2.

Intellektuális képességek nem megfelelõ szintje,
zavara

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

3.

Figyelmi, szenzomotoros képességek nem
megfelelõ szintje, tartós zavara

3.1

Figyelmi képességek nem megfelelõ szintje,
tartós zavara

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

3.2

Szenzomotoros képességek nem megfelelõ
szintje, tartós zavara

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

4.

Kommunikációs készségek nem megfelelõ szintje,
zavara

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

5.

Devianciák

5.1

Viselkedési addikciók

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

5.2

Szuicid cselekmények, szuicid hajlam

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

6.

Értékelhetetlen teszteredmények,
vizsgálatvezetõvel való nem megfelelõ
együttmûködés, a vizsgálat szabályainak
megszegése

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

7.

Alacsony fokú pálya-, illetve munkamotiváció

PNMF

PNMF

PNMF

PNMF

A „PNMF” jelzés = a pszichikai követelményeknek nem felelt meg.
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2. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

PSZICHIKAI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY
Név:
Anyja neve:
Születési dátum:
TAJ szám:
Lakcím:
Fent nevezett a felvételi alkalmassági vizsgálat során elvégzett pszichológiai vizsgálatok eredménye alapján az
......................................................................................... alkalmassági kategóriában
pszichikailag alkalmas / a pszichikai követelményeknek nem felelt meg.*

Kelt: ................., .......... év ............... hónap ....... nap
P. H.
........................................................
véleményezõ pszichológus

* a megfelelõ rész aláhúzandó

3. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

Munkakör megnevezése

adatellenõrzési ügyintézõ
adatfeldolgozási ügyintézõ
adatvédelmi referens
adó szakreferens
adóalany-nyilvántartási ügyintézõ
adóellenõr/revizor
adószakmai menedzser
adóügyi ügyintézõ
alkalmazás menedzser
alkalmazásbevizsgáló
alkalmazásfelügyelõ
alkalmazásüzemeltetési
termelésszervezõ
árverési ügyintézõ
belsõ ellenõr
belsõ ellenõrzési ügyintézõ
bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ
beruházási ügyintézõ
bevallási ügyintézõ
biztonsági referens
bûnügyi szakreferens
csõdeljárási ügyintézõ

Központ

KEKI

Informatikai
intézetek

KÜAF

Adó
területi
szervek

Vám
területi
szervek

Bûnügyi
szervek
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Munkakör megnevezése

Központ

eljárási ügyintézõ
ellenõr
ellenõrzés irányító
ellenõrzési ügyintézõ
elnöki tanácsadó
eszközgazdálkodási ügyintézõ
felszámolási ügyintézõ
felügyeleti operátor
fizetési kedvezmények ügyintézõ
folyamatszervezõ
fõkönyvi könyvelõ
fõosztályvezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes
gépteremvezetõ
hardverüzemeltetõ
hatósági ügyintézõ
hátralékkezelési ügyintézõ
humánerõgazdálkodási ügyintézõ
humánpolitikai szervezõ
igazgatóhelyettes
igazgatói tanácsadó
igazgatási ügyintézõ
illetékügyi ügyintézõ
információbiztonsági referens
információrendszer-architektúra tervezõ
információrendszer elemzõ
információszervezõ
információtechnológiai szakreferens
informatikai menedzser
informatikai mérnök
informatikai referens
informatikai rendszerszervezõ
informatikai ügyintézõ
informatikai tanácsadó
informatikus
ingatlangazdálkodási ügyintézõ
iratirányítás-szervezési ügyintézõ
IT kontroller
jogász
jogi és igazgatási ügyintézõ
jogosító és adatszolgáltató ügyintézõ
jogtanácsos
kirendeltség vezetõ
kiszabási ügyintézõ
kockázatkezelési szakreferens
kódreferens
kontroller
koordinációs ügyintézõ
könyvelési és pénzforgalmi ügyintézõ
könyvelési ügyintézõ

x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x

x
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Informatikai
intézetek
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területi
szervek
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Munkakör megnevezése

könyvelõ
közbeszerzési ügyintézõ/referens
közgazdász
külföldi ÁFA ügyintézõ
letéti számla ügyintézõ
megelõzési biztos
módszertani szakreferens
nemzetközi (és pályázati) referens
nemzetközi ügyintézõ
nyomdaüzemi operátor
nyomdaüzemi vezetõ
operátor
orvos,szakorvos
osztályvezetõ
õrzésvédelmi fõfelügyelõ
pénztáros
pénzügyi és számviteli ügyintézõ
pénzügyi kontroller
pénzügyi nyomozó
programtervezõ
projekt irányító
projekt menedzser
protokoll ügyintézõ
pszichológus, szakpszichológus
rendszergazda
rendszerprogramozó
rendszerszervezõ
stratégiai referens
szaktanácsadó
szabálytalansági referens
szabálytalansági ügyintézõ
számítástechnikai minõségbiztosító
számítástechnikai mûszaki ügyintézõ
számítástechnikai programozó
számítástechnikai szakrevizor
számítástechnikai szervezõ
számítógép-hálózat üzemeltetõ
személyi titkár
személyügyi informatikus
szoftverfejlesztõ
szoftverüzemeltetõ
tájékoztatási ügyintézõ
tanácsadó
titkársági és igazgatási ügyintézõ
titkársági ügyintézõ
törvényességi ügyintézõ
ügyfélkapcsolati referens
ügyfélszolgálati ügyintézõ
ügyvitelszervezõ
üzemeltetési programozó
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Munkakör megnevezése

üzemeltetésszervezõ
üzemeltetõ
üzemeltetõ mérnök
végrehajtási ügyintézõ
végrehajtó
vegyészmérnök
vezetõ elemzõ
vezetõ sajtómunkatárs
vizsgálat elõkészítõ-szervezõ
vizsgálóbiztos
web fejlesztõ
web szerkesztõ

Központ

KEKI
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Informatikai
intézetek
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4. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott (név): ..........................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Szül. hely, idõ: ........................................................................... an.: ...................................................................................................................
tájékoztatást kaptam arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését
megelõzõ pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet értelmében
– a pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó személyeket
szakmai titoktartási kötelezettség terheli;
– a keletkezett vizsgálati dokumentáció tárolása, kezelése a fent hivatkozott NGM rendelet szerint történik, melyek
értelmében:
–
az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok
biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással,
károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen
hozzá;
–
a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetben (a továbbiakban: KEK) keletkezett vizsgálati
dokumentációt bizalmasan kell kezelni, az csak a KEK területén, zárt lemezszekrényben tárolható;
–
a KEK adatai más nyilvántartásokkal nem kapcsolhatók össze, a KEK-ben a lefolytatott pszichikai
alkalmassági vizsgálatok során keletkezõ dokumentáció elektronikus elkészítése és tárolása céljából
üzemeltetett informatikai eszközök hálózatra nem csatlakoztathatók;
–
a titoktartási kötelezettség kiterjed a betekintésre jogosultakra, valamint mindazon személyekre, akik
bármilyen formában az adatok birtokába jutnak;
–
pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adatok belsõ szervhez, szervezeti egységhez, egyéb
intézményhez nem továbbíthatók, kivéve, ha ezt jogszabály elrendeli;
–
amennyiben az alkalmassági minõsítés felülvizsgálatának kezdeményezésére nem került sor, a pszichikai
alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a KEK – az alkalmassági minõsítés kivételével –
az alkalmassági minõsítés közlésének napjától számított tizenötödik napon megsemmisíti;
– a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen elkészült szöveges értékelés a személyi anyaghoz nem
csatolható és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34/A. §-a szerinti
minõsítéséhez nem használható fel;
– a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen az elkészült szöveges értékelésrõl másolatot kérhetõ.
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A fenti tájékoztatást követõen
–

a pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez,

–

pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából személyes és különleges adataim kezeléséhez,

–

az alkalmassági minõsítésben foglaltaknak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ általi megismeréséhez

a) hozzájárulok
b) nem járulok hozzá*.
Egyúttal tudomásul veszem, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulás magában foglalja azt is,
hogy vállalom, a vizsgálat során együttmûködök a vizsgálatot végzõ pszichológussal és pszichológiai asszisztenssel,
illetve az utasításaik alapján járok el.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését
megelõzõ pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet értelmében, aki
a számára elõírt pszichikai alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a vizsgálatba nem egyezik bele kormánytisztviselõi
állományba nem vehetõ fel.

* A kívánt rész aláhúzandó.

.....................................................................
vizsgálatban részt vevõ aláírása
Kelt:
.................................................................................
tájékoztatást adó pszichológus aláírása

A nemzetgazdasági miniszter 14/2011. (III. 25.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint szabálysértési
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról
és az adatok kezelésének technikai szabályairól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Adatkezelésre jogosult szervek
1. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) külön jogszabályban meghatározott, hatósági jogkörrel
rendelkezõ központi, közép és alsó fokú szerve hatósági jogkörének gyakorlása során, valamint a NAV
rendszerfejlesztésért felelõs szerve jogosult bûnmegelõzési, bûnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére,
amelynek érdekében a 2. §-ban meghatározott adatbázisokat mûködteti.

2. §

(1) RobotzsaruNeo rendszer bûnügyi modul (a továbbiakban: Neo) a folyamatban lévõ és a lefolytatott
büntetõeljárásokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
NAV tv.) 72. § (1) bekezdésének a)–g) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza. A Neo rendszert kezelõ szervek
felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) RobotzsaruNeo rendszer pénzügyi információs bejelentéseket kezelõ modul (a továbbiakban: NeoPio) a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában foglalt
folyamatban lévõ és a lefolytatott bejelentések nyilvántartására szolgál. A NeoPio rendszert kezelõ szervek felsorolását
és a hozzáférési jogosultságokat a 2. melléklet tartalmazza.
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(3) RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a NAV tv. 66. §
(1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelõ
szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Határon Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartás a Közösségbe belépõ vagy a Közösséget elhagyó 10 000 euró vagy
azt meghaladó értékû készpénzt birtokló természetes személy, továbbá a készpénz tulajdonosának, címzettjének
a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló 1899/2005/EK
parlamenti és tanácsi rendelet 5. Cikke (2) bekezdésében, valamint a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség
területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A Határon
Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. melléklet
tartalmazza.
(5) A Bûnügyi Kockázatelemzõ Adatbázis (a továbbiakban: RABÁN) a NAV kiemelt felderítésének kockázatelemzési
szempontból lényeges, a NAV tv. 72. § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott személyes és különleges, illetve
az árukkal, szállító eszközökkel, a jogsértéssel érintett cégekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgál. A RABÁN-t
kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A Netzsaru rendszer strukturált adatbázis formájában magába foglalja a RobotzsaruNeo rendszer használata során
rögzített ügyek releváns adatait. A Netzsaru rendszert kezelõ szervek köre és a hozzáférés a RobotzsaruNeo
rendszerhez való hozzáférés által meghatározott.

2. Az adatbiztonság technikai szabályai
3. §

(1) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelõ
védelmet biztosítson a külsõ és a belsõ veszélyforrásokkal szemben egyaránt.
(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptetõ rendszer
üzemeltetése szükséges, mely a személyi forgalom pontos, visszakereshetõ naplózására mindenkor alkalmas.
(3) Az adatbázis adatainak másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatás készítés céljából történõ felhasználásakor
a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára való jogosultság ellenõrzése, a jogosultságnak nem
megfelelõ rendszerrészekbe történõ belépés kizárása kötelezõ.

4. §

(1) Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:
a)

az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni és
biztosítani kell a folyamatos mûködéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes
tápellátást, a megfelelõ páratartalom és hõmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet,

b)

az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülõ egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan
meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel,

c)

az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptetõ rendszert kell mûködtetni, amely
visszakereshetõ módon dokumentálja a személyi forgalmat,

d)

az adatokat tartalmazó szervert elérõ munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat
a szerverhez,

e)

az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak a felhasználó azonosítása és autentikációja után kell
kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani,

f)

az adathoz való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelõen kell kialakítani,

g)

az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési
jogosultságának keretei között ismerheti meg,

h)

az adaton végzett mûveletrõl napló állományt kell készíteni,

i)

a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt
számítástechnikai tárolóeszközbe történõ illetéktelen bevitelt, a tár tartalmának illetéktelen törlését vagy
bármilyen módon való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni,

j)

biztosítani kell a szerver naprakész és a kor követelményének megfelelõ folyamatos vírusvédelmét.

(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia,
az archivált adatot tartalmazó adathordozó 3. § (1) bekezdés szerinti védelmét.
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5. §

Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:
a) az egyéb adathordozó elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 3. § (1) bekezdésben foglaltak
az irányadók,
b) az egyéb adathordozóról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetõség érdekében hiteles
nyilvántartást kell vezetni,
c) biztosítani kell az egyéb adathordozókhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében
az irattárba csak meghatározott rendben történhet belépés,
d) az egyéb adathordozók tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési
jogosultságának keretei között ismerheti meg.

6. §

A használatban lévõ szoftver esetében:
a) a programok átadás-átvételérõl nyilvántartást kell vezetni,
b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenõrizhetõ legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, valamint
a hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelõ biztonságot nyújtson,
c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelõ minõsítését (implementálás),
d) biztosítani kell, hogy a program elõállítása teljes, világos legyen (specifikáció),
e) a felhasználói felületnek egyszerûnek és érthetõnek kell lennie,
f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,
g) csak ellenõrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,
h) szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

3. Záró rendelkezések
7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

8. §

Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrség bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével
összefüggésben keletkezett adatok kezelésérõl szóló 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
RobotzsaruNeo rendszer bûnügyi modulját (Neo) kezelõ szervek, hozzáférési jogosultságok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Adatszolgáltatás

1.
2.
3.

olvasás

Adatkezelõk

4. elnök
5. bûnüldözési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes
6. bûnügyi fõigazgató
és szakmai
helyettese
7. bûnüldözési,
bûnmegelõzési-,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi
8. pénzügyi
információs
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
9. bûnügyi ellátó
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
10. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
11. Központi Hivatal
állományába tartozó
felhatalmazott
személy

adatfelvitel

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

országos
hozzáférési jog
országos
hozzáférési jog

X

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

Priorálás

módosítás
saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

J

személyre

cégre

X

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

Illetékesség

X

X

X
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12. bûnügyi
fõigazgatóság
állományába
tartozó, vezetõje
által kijelölt személy
13. bûnüldözési,
bûnmegelõzési-,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti
tevékenységet
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja
14. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek
15. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek
osztályvezetõi,
pénzügyi nyomozók
és a szerv vezetõje
által kijelölt
személyek
16. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek
17. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek
osztályvezetõi,
pénzügyi nyomozók
és a szerv vezetõje
által kijelölt
személyek
18. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai
19. vámhatósági
feladatokat ellátó
szerv vezetõi, azok
helyettesei, valamint
a vezetõk által
kijelölt személyek

4. szám

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

regionális
hozzáférési jog

X

X

helyi
hozzáférési jog

X

országos
hozzáférési jog

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

X

helyi
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

helyi
hozzáférési jog

X

X

X

X

X
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2. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
RobotzsaruNeo pénzügyi információs modulját (NeoPio) kezelõ szervek, hozzáférési jogosultságok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Adatszolgáltatás

1.
2.
3.

olvasás

Adatkezelõk

4. elnök
5. bûnüldözési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes
6. bûnügyi fõigazgató
és szakmai
helyettese
7. bûnüldözési,
bûnmegelõzési,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi
8. pénzügyi
információs
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
9. pénzügyi
információs
szervezeti egység
tagjai
10. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
(rendszerfejlesztés,
-felügyelet)
11. Központi Hivatal
állományába tartozó
felhatalmazott
személy
12. bûnügyi
fõigazgatóság
állományába
tartozó, vezetõ által
kijelölt személy

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

adatfelvitel

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

Priorálás

módosítás
saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

J

személyre

cégre

országos
hozzáférési jog
országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

Illetékesség

országos
hozzáférési jog

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

X
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13. bûnüldözési,
országos
bûnmegelõzési,
hozzáférési jog
biztonsági és
felderítés-felügyeleti
tevékenységet
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja

X

X

3. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Adatszolgáltatás

1.
2.
3.

olvasás

Adatkezelõk

4. elnök
5. szabálysértési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes
6. szabálysértési,
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi
7. biztonsági
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi
8. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje,
valamint a vezetõ
által kijelölt
személy(ek)
(rendszerfejlesztés
-felügyelet)

adatfelvitel

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

országos
hozzáférési jog
országos
hozzáférési jog

X

saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

Priorálás

módosítás
saját
adatokban
(aktuális
elöljáró)

felügyelete alatt
dolgozó
szervek
adatai

J

személyre

cégre

X

X

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

Illetékesség

X

X

X

X

X

X
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9. Központi Hivatal
állományába tartozó
felhatalmazott
személy
10. szabálysértési
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja
11. a vámhatósági
feladatokat ellátó
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek
12. a vámhatósági
feladatokat ellátó
közép-, alsó-fokú
szerveinek,
kirendeltségeinek
vezetõi, a szerv
vezetõje által kijelölt
személyek
13. a vámhatósági
feladatokat ellátó
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek
14. a vámhatósági
feladatokat ellátó
közép-, alsó fokú
szerveinek,
kirendeltségeinek
vezetõi, a szerv
vezetõje által kijelölt
személyek
15. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai
16. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai
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országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

regionális
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

helyi
hozzáférési jog

X

X

X

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

országos
hozzáférési jog

X

X

X

X

helyi
hozzáférési jog

X

X

X

X
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4. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
A Határon Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok
A

B

C

D

1.
2.

olvasás

Adatkezelõk

Illetékesség

3.

4.

E

F

G

H

Adatszolgáltatás

elnök

országos
hozzáférés
jog
5. a rendészeti tevékenységet és országos
a bûnüldözési tevékenységet hozzáférés
felügyelõ elnökhelyettes
jog
6. a rendészeti tevékenységet
országos
irányító, felügyelõ, ellenõrzõ hozzáférési
szervezeti egységének
jog
vezetõje és az általa kijelölt
tagjai
7. a bûnügyi fõigazgató és
országos
szakmai helyettese, valamint hozzáférési
bûnüldözési, bûnmegelõzési jog
és felderítés-felügyeleti
tevékenységet irányító,
felügyelõ, ellenõrzõ szervezeti
egységének vezetõje által
kijelölt tagjai
8. pénzügyi információs
országos
szervezeti egység vezetõje,
hozzáférési
vezetõjének helyettese és
jog
osztályvezetõje, valamint
a vezetõ által kijelölt tagjai
9. a vámhatósági feladatokat
regionális
ellátó középfokú szerveinek
hozzáférési
vezetõi, a szerv vezetõje által jog
kijelölt személyek
10. a rendszerfejlesztésért felelõs országos
szerv kijelölt tagjai
hozzáférési
jog
11. a vámhatósági feladatokat
országos
ellátó közép-, alsó fokú
hozzáférési
szerveinek, kirendeltségeinek jog
vezetõi, a szerv vezetõje által
kijelölt személyek

adatfelvitel

(adatátvitelt
végzõ
saját
valamennyi
saját
adatokban
szerv
adatokban
(aktuális
adatai)
(aktuális
eljáró)
felügyelete
eljáró)
alatt
dolgozó
szervek

módosítás

felügyelete
alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatokban
(aktuális
eljáró)

felügyelete
alatt
dolgozó
szervek
adatai

–

x

–

–

–

–

–

x

–

–

–

–

–

x

–

–

–

–

–

x

–

–

–

–

–

x

–

–

–

–

–

c

–

–

–

–

c

c

–

–

–

–

x

–

x

–

x

–

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.
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5. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez
A Bûnügyi Kockázatelemzõ Adatbázist (RABÁN) kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok

1.

A

B

Felhasználó beosztása

jogosultsági szint

2.

NAV elnök

K

3.

NAV bûnügyi elnökhelyettes

K

4.

NAV bûnügyi fõigazgató és szakmai helyettese

K

5.

NAV bûnüldözési, bûnmegelõzési biztonsági és
felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító,
felügyelõ, ellenõrzõ szervezeti egységének
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõi

K

6.

NAV pénzügyi információs szervezeti egység
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

7.

NAV bûnügyi ellátó szervezeti egység vezetõje,
vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

8.

NAV bûnügyi informatikai szervezeti egység
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

9.

NAV Központi Hivatal állományába tartozó
felhatalmazott személy

IA

10.

NAV bûnügyi fõigazgatóság állományába tartozó,
vezetõje által kijelölt személy

IA

11.

NAV bûnüldözési, bûnmegelõzési és
felderítés-felügyeleti tevékenységet ellenõrzõ
szervezeti egységének a tagja

IA

12.

NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek vezetõi, azok helyettesei, a vezetõ által
kijelölt személyek

IA

13.

NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek osztályvezetõi, pénzügyi nyomozók és
a szerv vezetõje által kijelölt személyek

IA

14.

NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek vezetõi, azok helyettesei, a vezetõ által
kijelölt személyek

IA

15.

NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek osztályvezetõi, pénzügyi nyomozók és
a szerv vezetõje által kijelölt személyek

IA

16.

EU külsõ határán mûködõ nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ NAV vámszervek vezetõi, azok
helyettesei, valamint a vezetõ által kijelölt tagjai

IA

17.

NAV Vámhatósági feladatokat ellátó szerv vezetõi,
azok helyettesei, valamint a vezetõk által kijelölt
személyek

IA

Hozzáférési jogosultságok:
K
kötelezõ
IA
igénylés alapján
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A belügyminiszter 5/2011. (III. 3.) BM rendelete
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 7. 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 miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a)

intézményi szintû létszám: a helyi önkormányzatok esetében a létszámcsökkentéssel, illetve esetleges
növekedéssel érintett intézmények és az önkormányzat hivatalának engedélyezett álláshelye; a többcélú
kistérségi társulás esetében a társulás létszámcsökkentéssel, illetve az esetleges növekedéssel érintett
intézményeinek és munkaszervezetének engedélyezett álláshelye;

b)

összesített létszám: a helyi önkormányzat hivatalának és valamennyi intézményének álláshelye, a többcélú
kistérségi társulás esetében a társulás munkaszervezetének és valamennyi intézményének engedélyezett
álláshelye;

c)

felmentési idõre járó illetmény: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
szerinti felmondási idõre megállapított munkabér és átlagkereset, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint megállapított felmentési idõre járó átlagkereset, illetmény összege;

d)

járulék: munkáltató által fizetendõ járulék, társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalék, melybõl
nyugdíjbiztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék 3 százalék;

e)

ebr42 információs rendszer: webalapú információs rendszer, melyben az igénylõknek az e rendelet mellékletei
szerinti adatlapokat rögzítenie szükséges (elérhetõsége: http://ebr42.otm.gov.hu).

Az igénylés benyújtásával kapcsolatos alapelvek
2. §

(1) Igénylést nyújthat be a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás, ha:
a)

a költségvetési szerveinél – ideértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokat ellátó
költségvetési szerveket is – fõfoglalkozásban, határozatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban
vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közfoglalkoztatásban munkát
végzõk – jogviszonyának (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszüntetésérõl döntött,

b)

a létszámcsökkentési döntésébõl – intézményenként – egyértelmûen beazonosíthatóak a megszüntetett
álláshelyek,

c)

2010. szeptember 30. napját követõen – a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel – fizetési kötelezettsége keletkezik,

d)

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja
szerinti igénylés keretében e foglalkoztatott után támogatásban nem részesült,

e)

a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi
társulások esetében a társulás szervezetén belül a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség, és

f)

az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetõ létszám- és álláshely-átcsoportosítás
lehetõségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésrõl.
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(2) A képviselõ-testület, illetve társulási tanács abban az esetben is jogosult 2011. évben az igénylés benyújtására, ha
2010. szeptember 30. napját követõ döntése esetén a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak jogviszonyának
megszûnésével kapcsolatban 2010. december 31-éig keletkezett tényleges kifizetési kötelezettsége. Ezen igénylések
elbírálása is a jelen rendeletben rögzített szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben
a 2010. évet érintõ tényleges kifizetés dokumentumait az igényléshez kell csatolni.
(3) E rendelet alkalmazásában 2010. szeptember 30. napját követõ döntésnek minõsül az a döntés is, amely
2010. szeptember 30. napja elõtti döntést erõsít meg, feltéve, hogy az igénylõnek a korábbi döntésébõl 2010.
szeptember 30. napját követõ kifizetési kötelezettsége is keletkezik, továbbá a (2) bekezdésben foglaltak szerint
korábban nem részesült támogatásban. Ebben az esetben további feltétel a (2) bekezdésben foglalt kifizetések
dokumentumainak csatolása. A megerõsítõ döntés idõpontja nem lehet késõbbi, mint az adott foglalkoztatott
felmentési vagy rendes felmondási idejének befejezõ idõpontja, kivéve a jogutód nélküli megszûnés miatt
elbocsátásra kerülõ foglalkoztatottak esetét, ha a jogutód nélküli megszûnés 2010. szeptember 30. napját követõen
következik be.
(4) Abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott nyugdíjasnak minõsül,
a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó álláshely megszüntetésrõl szóló döntést az igénylõnek legkésõbb
a foglalkoztatott felmentési vagy rendes felmondási idejének utolsó napjáig kell meghoznia.
(5) A létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottakra és a létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely-megszüntetésre
vonatkozóan az igénylõ által benyújtott igény csak egy alkalommal kerülhet elbírálásra.
3. §

(1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott esetében az igénylõ a létszámcsökkentési döntését követõen
az Mt. 90. § (1) bekezdésében meghatározott felmondási védelemre tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja
a jogviszonyt megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idõ elteltét követõen nyújthatja be
e foglalkoztatott után a támogatási igényét.
(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a jogviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos járandósága
tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért, akkor az igénylõ az említett foglalkoztatott utáni fizetési
kötelezettségének támogatására az igénylését akkor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja
a munkáltató által hozott döntés jogszerûségét. Ebben az esetben az igénylés benyújtásának évében érvényes és
hatályos jogszabály alapján történhet az igénylés.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat az igénylõ köteles az igényléséhez csatolni.
Ebben az esetben a megerõsítõ döntés csatolása nem szükséges.

4. §

(1) Ha a létszámcsökkentés többcélú kistérségi társulásban, közösen fenntartott intézményben vagy körjegyzõségben
történik, úgy a társulásban, illetve körjegyzõségben részt vevõ valamennyi önkormányzat köteles nyilatkozni az 5. §
(1) bekezdés j) pontjában foglaltakról.
(2) Körjegyzõség létrehozása esetében a gesztor önkormányzat költségvetésébõl kimutathatónak kell lennie a társulás
következtében kialakuló csökkentett tényleges létszámnak.
(3) Körjegyzõség megszüntetése, körjegyzõséghez való csatlakozás esetén a körjegyzõ, illetve jegyzõ járandóságaival
kapcsolatosan csak abban az esetben lehet pályázatot benyújtatni, ha a körjegyzõi vagy jegyzõi álláshely
megszüntetése ténylegesen kimutatható létszámcsökkentést jelent.
(4) Ha a létszámcsökkentés mellett létszámbõvítés is történik, akkor
a)

vizsgálni szükséges, hogy a felmentéssel vagy rendes felmondással érintett foglalkoztatott az új álláshelyen
foglalkoztatható-e, és

b)

a létszámnövekedést tételesen indokolni szükséges az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint alátámasztva.

(5) Létszámnövekedés esetén csak abban az esetben igényelhetõ támogatás, ha a növekedést – helyi önkormányzati
rendeleten, vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylõ számára
kötelezõen ellátandó többletfeladatok teszik szükségessé.
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Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok
5. §

(1) Az igénylés összes példányához eredetiben vagy hiteles másolatban mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
a) az igénylõ költségvetési döntésének kivonatát (helyi önkormányzat esetén költségvetési rendelet, többcélú
kistérségi társulás esetén a költségvetésrõl szóló társulási tanácsi határozat), amelyben a költségvetési
– intézményenként beazonosítható és összesített – létszámkeret (engedélyezett álláshelyek száma)
a létszámcsökkentéssel érintett évre meghatározásra került,
b)

az 1. mellékletben meghatározott táblázatot, amelyben az igénylõ a létszámcsökkentési döntést megelõzõ,
valamint az azt követõen kialakuló, intézményi szintû létszámot és az összesített létszámot mutatja ki, továbbá
az 1. mellékletben meghatározott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait. Ha az igénylés két
költségvetési évet érint, akkor az 1. melléklet szerinti táblázatot az érintett éveknek megfelelõen kell kitölteni.

c)

az igénylõ azon döntését – ha az a) pontban meghatározott dokumentumok nem tartalmazzák – amely
a létszámcsökkentés elõtti és az azt követõen kialakult tényleges és intézményenként beazonosítható
álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát tartalmazza, és amelyben
a racionalizálási döntést követõ intézményi szintû és összesített létszám is szerepel. E döntésnek tartalmaznia kell
a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felülvizsgálat megállapításait is, valamint az elbocsátott foglalkoztatottakkal
kapcsolatos jogviszony megszüntetõ okiratok kiállításának dátumát, amelynek meg kell elõznie
a foglalkoztatottak felmentési vagy rendes felmondási idejének kezdõ idõpontját. Ha a jogviszony megszüntetõ
okirat keltezése késõbbi, mint a felmentés vagy rendes felmondás kezdõ idõpontja, akkor csatolni szükséges
az érintett foglalkoztatott által is aláírt azon munkáltatói intézkedésekrõl készített dokumentumot, amelyben
a foglalkoztatottat elõzetesen értesítették jogviszonyának várható megszüntetésérõl.

d)

a 2. melléklet szerinti táblázatot, amely tartalmazza az igénylõ intézményenként, foglalkoztatottanként
feltüntetett adatait,

e)

a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos, az érintett foglalkoztatott által is aláírt, munkáltatói
intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példányát, amelyek köztisztviselõk esetén – figyelemmel a Ktv.
20/A. § (1) bekezdésére – tartalmazzák a tartalékállománnyal kapcsolatos rendelkezést is,

f)

emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén – az Mt. 95. § (5) bekezdése, a Ktv. 19. § (2) bekezdése, és a Kjt. 37. §
(7) bekezdése alapján – a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
korábban részesült-e emelt összegû végkielégítésben,

g)

a képviselõ-testületi, közgyûlési vagy társulási tanácsi határozatot arról, hogy az igénylõ fenntartói körén belül
– helyi önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, többcélú kistérségi társulás
esetén intézményeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylõ
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetõség,

h)

azoknál a foglalkoztatottaknál, akiknél az igénylõ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köteles felajánlani a program igénybevételét, a felajánlásról
szóló dokumentumot, valamint a foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a programban részt
kíván-e venni,

i)

költségvetési szerv, illetve intézmény jogutód nélküli megszûnése esetén a megszüntetõ okiratot,

j)

feladat átadás-átvétel esetében:
ja)
az átvevõ írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem tudja, vagy nem kívánja a létszámcsökkentési
döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni, vagy
jb) az átvevõ felajánlását másik munkakörrõl és a foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott munkakör
elutasításáról,
a korengedményes nyugdíjazás miatt elbocsátott foglalkoztatottak jogviszonyának megszûnésekor az illetékes
Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól kapott „fizetési értesítõ” okmányt, illetve a jegyzõ vagy munkaszervezet-vezetõ
nyilatkozatát, melyben bemutatásra kerül az érintett foglalkoztatott felmentési idõre járó illetménye, illetve
végkielégítése.

k)

(2) 2012. évre áthúzódó kifizetési kötelezettség keletkezését követõen a 4. melléklet szerinti adatlapot az ebr42
információs rendszerben kell rögzíteni és a kifizetést igazoló dokumentumok egyidejû csatolásával megküldeni
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter által vezetett minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).
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(3) Az 1. és 2. melléklet szerinti adatlapokat az igénylõnek az ebr42 információs rendszerben kell rögzíteni, kitöltést
követõen az ebr42 információs rendszerbõl kinyomtatni.
(4) Az (1) bekezdés a), b), d)–h) pontjában meghatározott dokumentumok igényléshez való csatolása kötelezõ.

Az igénylésben elismerhetõ kiadások
6. §

(1) Az igénylõ a – tényleges létszámcsökkentést megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt fizetendõ egy havi
felmentési illetményre és annak járulékaira, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és járulékai teljes összegének
felére, de maximum 2 millió forintra igényelhet támogatást.
(2) Az igénylés szempontjából – a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatottak körén belül – a létszámcsökkentéssel
érintett
a) öregségi nyugdíjban,
b) elõrehozott öregségi nyugdíjban,
c) nõk esetében, legalább 40 év jogosultsági idõvel rendelkezõ, nyugdíjban,
d) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban,
e) rokkantsági nyugdíjban,
f) baleseti rokkantsági nyugdíjban,
g) korengedményes nyugdíjban
részesülõ foglalkoztatottakra benyújtott igénylések is támogathatók.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyugdíjban részesülõk egy havi felmentési idõre járó illetménye, valamint ezen összeg járulékai
támogathatók.
(4) Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak esetében vizsgálandó, hogy az érintett –jogviszonyának utolsó napjáig –
részesül-e nyugellátásban vagy annak megállapítását kérte-e az illetékes Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól. Ha
a foglalkoztatott csak jogosult, de nem részesül nyugellátásban, az igénylõ a foglalkoztatott egy havi felmentési idõre
járó illetménye és annak járulékai, továbbá a végkielégítése és járulékainak együttes összegének fele, de maximum
2 millió forint (az öregségi nyugdíj elõtt öt évvel állók esetében az emelt összegû végkielégítést is beleszámítva) kerül
támogatásra. Ebben az esetben az ebr42 információs rendszerben szükséges rögzíteni a 2. melléklet szerinti táblázat
megfelelõ adatait is, és az emelt összegû végkielégítésre jogosultak esetében az 5. § (1) bekezdésének f) pontjában
meghatározott nyilatkozat csatolása is szükséges.
(5) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szûnik meg, a nyugdíjazással kapcsolatos
költségek megtéríthetõk, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel vagy rendes felmondással
történõ megszûnése esetén járó támogatás összegét. Ha a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek
meghaladják a felmentés vagy rendes felmondás esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes
nyugdíjazás esetén is csak az az összeg illeti meg az igénylõt, amely a felmentés vagy rendes felmondás esetén járna.

Az igénylések elbírálásának folyamata
7. §

(1) Az igénylõnek az igénylését a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési tv.) 5. mellékletének 7. pontja szerinti határidõkig kell rögzítenie az ebr42 információs
rendszerbe és papír alapon a dokumentációt megküldenie az Igazgatósághoz két – egy eredeti és egy hiteles
másolati – példányban. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésõbb az elektronikus rögzítés
határidejét követõ munkanap. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja a támogatási igényt és szükség esetén, legfeljebb 7 napos határidõ kitûzésével
hiánypótlásra, módosításra hívja fel az igénylõt. Ha az igénylõ a felhívásnak a kitûzött határidõig nem tesz eleget, vagy
nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja a minisztériumba, és errõl értesíti
az igénylõt.
(3) Az Igazgatóság az igényléseket papír alapon, egy eredeti példányban részletes véleményének és összesítésének
(igénylõ, igényelt összeg, igényléssel érintett személyek száma) egyidejû csatolásával az elsõ ütemben 2011. május
10-éig, a második ütemben 2011. augusztus 10-éig, a harmadik ütemben 2011. október 21-éig közvetlenül küldi meg
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. Ha a miniszter az igények vizsgálata
során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket az igénylõk – külön
felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.
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(1) A miniszter az igények elbírálására Bíráló Bizottságot hoz létre, amelybe a miniszter két fõt, az államháztartásért felelõs,
az oktatásért felelõs, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatója egy-egy fõt delegál.
(2) Az igénylésekrõl a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter három ütemben dönt.

A támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó szabályok
9. §

(1) A miniszter döntését követõen, az igénylõk részére megítélt támogatások folyósítása:
a)

a költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése alapján, az I. ütemben a júliusi, a II. ütemben az októberi, a III. ütemben
a decemberi nettó finanszírozás keretében,

b)

jogszabály által kötelezõen kifizetendõ felmentési idõre járó illetménnyel és végkielégítéssel kapcsolatos,
az igénylõnél a 2012. évben jelentkezõ kötelezettség támogatása esetében a felmentési, illetve rendes
felmondási idõ leteltét követõen, az igénylõ által – az Igazgatóságon keresztül egy eredeti és egy másolati
példányban – a kifizetés igazolásául szolgáló dokumentumokkal együtt megküldött, 4. melléklet szerinti táblázat
alapulvételével

történik.
(2) Azoknál az igénylõknél, ahol a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselõk a Ktv. 20/A. §. (1) bekezdése alapján
tartalékállományukat töltik az igénylés benyújtása idõpontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás után
teljesíthetõ. A tartalékállomány megszûnésének igazolását az igénylõk a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével,
a kifizetés igazolásául szolgáló dokumentumok egyidejû csatolásával, egy eredeti és egy hiteles másolati példányban
az Igazgatóság útján küldik meg a minisztérium részére. Ha a 3. mellékleten szereplõ kiadási összeg – a jogszabályi
változásokból adódóan – magasabb, mint a korábban jóváhagyott támogatási összeg, a finanszírozás során ezt kell
figyelembe venni. A minisztérium az (1) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás folyósításáról.
10. §

(1) Ha az igénylõ a támogatásról szóló döntést követõ öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt – helyi önkormányzati rendeleten, vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és azt
az igénylõ számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére
jóváhagyott támogatásról
a)

a 2011. évben köteles haladéktalanul lemondani és errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot
tájékoztatni,

b)

2011. évet követõen köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást visszafizetni.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottaknál fennállnak a Ktv. 19. § (9) bekezdésében vagy a Kjt. 37. §
(12) bekezdésében vagy az Mt. 193/T. § (5) bekezdésében foglalt körülmények, az igénylõ az e foglalkoztatottak után
jóváhagyott támogatás azon részérõl köteles haladéktalanul lemondani, amellyel összefüggésben 2011. évben nem
keletkezik tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben az esetben a 2011. évi utolsó nettó finanszírozást megelõzõ
lemondásból adódó visszafizetési kötelezettség nem minõsül az államháztartásról szóló törvény szerinti jogtalan
igénybevételnek. A 2011. évi utolsó nettó finanszírozást követõen keletkezett visszafizetési kötelezettségét az igénylõ
a 2011. évi zárszámadás keretében köteles rendezni, és errõl az Igazgatóságon keresztül a minisztériumot tájékoztatni.
(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után az igénylõ kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától – az (1) bekezdés
szerinti esetekben a támogatásról való lemondás elmulasztásának napjától – a visszafizetés napjáig.

A támogatás elszámolására vonatkozó szabályok
11. §

(1) Az e rendelet szerint megítélt támogatás 2011. évben esedékes, a foglalkoztatott részére történõ tényleges kifizetésrõl
az igénylõ külön elszámolás keretében, a tényleges kifizetést követõen köteles a 3. melléklet szerint – elektronikus
úton az ebr42 rendszerben is – az Igazgatóság felé elszámolni. Az elszámolás személyenként történik, a személyenként
felmerülõ eltérések nem összevonhatók.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján elkészített elszámolás során az adott személy esetében a folyósított támogatási összeg
a)

kisebb mint, a tényleges kifizetés, úgy a különbözet nem igényelhetõ meg,

b)

nagyobb, mint a tényleges kifizetés, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz csatolni szükséges a kifizetés igazolására szolgáló dokumentumokat is.
(4) Az igénylõ összesített létszámának alakulásáról a támogatásról szóló döntést követõ öt évig – az év végi elszámolás
keretében az 5. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan az ebr42 rendszerben és papír alapon egy példányban –
évente beszámol az Igazgatóságnak.
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésérõl, döntési rendszerérõl, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirõl
szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet az 5/2011. (III. 3.) BM rendelethez

Az igényléssel érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

2010. év

Sorszám
1.

Közoktatási
intézmény
esetén OM
Intézmény* azonosító
2.
3.

Létszámcsökkentést érintő év
nyitó adata
Ágazat
megnevezése
4.

döntés száma** fő
5.

Létszámcsökkentési döntés
csökkentéssel
érintett fő

száma**
6.

7.

8.

2011. év

Az esetleges
létszámnövekedést
eredményező döntés

száma**
9.

Létszámcsökkentést/növekedést követően
Létszámcsökkialakult
kenés/növekenövekedéss létszámadatok
dés összesen
el érintett fő
(fő)
(fő)
10.
11.
12.

Jelen igénylésben
szereplő,
létszámcsökentéssel érintettek száma
(fő)
13.

Létszámcsökkentést érintő év nyitó adata

döntés száma**

fő

száma**

csökkentéssel
érintett fő

száma**

növekedéssel
érintett fő

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Az igénylő összesített létszáma:

Az esetleges
létszámnövekedés
indokolása***:

Dátum:

P. H.

…………………………………………………………………
polgármester/elnök

Létszámcsökkentést/növekedést
követően kialakult
létszámadatok
(fő)
20.

Létszámcsökkenés/növekedés
összesen
(fő)
21.

Jelen igénylésben
szereplő,
létszámcsökentéssel
érintettek száma
(fő)
22.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Igénylő intézményi szintű
összesített létszáma:

..............................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

Létszámcsökkentési döntés

Az esetleges létszámnövekedést
eredményező döntés

* Azon intézményeket szükséges feltüntetni ahol év közben létszámváltozás volt, a megfelelő évek adatainak feltüntetése mellett
** A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (Költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. Az igényléshez kötelező becsatolni ezen hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.
*** Az indokolás rövid leírása e táblázatban a létszámnövekedés okaként megjelölt pontos jogszabályi hivatkozással.

4. szám

4. szám

2. melléklet az 5/2011. (III. 3.) BM rendelethez

Az igényléssel érintett közoktatási intézmények foglalkoztatottankénti adatai

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

Sorszám

Intézmény
neve

Intézmény
székhelyének címe

Közoktatási
intézmény
esetén OM
azonosító

1.

2.

3.

4.

2011. évi adatok
Felmentéssel, illetve
rendes felmondással
Felmentés
Előremegvalósuló
Előrehozott
Végkielévagy
hozott
Öregségi
Öregségi
Nyugdíjaöregségi
Felmentési időre Végkielégítés és
gítés
rendes
öregségi
nyugdíj
nyugdíj
Jogviszony
Ágazat
zásra
nyugdíj
Foglalkoz- MunkaSzületési
Tárgyévi igény
járó egy havi
járulékai
felmondás alapjául
Jogállás
megállapítá- folyósítá- nyugdíj
utolsó
megnevonatkozó
folyósítátatott neve
kör
idő
összesen
illetmény és
összegének fele,
felmentési végkielészolgáló
alapjául
megállasának
sának
vezése
napja
adatok
sának
(20.+21.)
járulékainak
de legfeljebb
illetmény
gítés
szolgáló évek száma
kezdete pításának
időpontja
kezdete
összege
2 millió forint
hónap
hónap
évek száma
időpontja
száma
száma

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2012. évi adatok

A végkielégítés
kifizetése
megtörtént-e
(igen/nem)

Felmentéssel, illetve
rendes felmondással
megvalósuló 2012.
évre áthúzódó
felmentési illetmény
hónap száma (17.
oszlop adatából)

23.

24.

Felmentési időre járó
2012. évre
áthúzódó egy havi
áthúzódó
illetmény és járulékai
végkielégítés
összege
és járulékai
(amennyiben 2011.
összegének
évben nem történt
fele, de
meg egy havi
legfeljebb 2
felmentési összeg
millió forint
kifizetése sem)
25.

26.

Igényelt
2012. évre
támogatás
áthúzódó
összesen
összesen
(22.+27.)
(25.+26.)

27.

28.

Összesen:

P. H.
..............................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

……………………………………………
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Dátum:
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3. melléklet az 5/2011. (III. 3.) BM rendelethez

2011. évi tényleges kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla személyenkénti elszámoláshoz, illetve a tartalékállomány megszünését követő kifizetésekhez*

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:

forintban
Felmentés
vagy rendes
felmondás

Intézmény címe
3.

Közoktatási
intézmény esetén
OM azonosító
4.

Ágazat
megnevezése
5.

Létszámcsökkentési igénylés üteme
6.

Foglalkoztatott
neve
7.

Születési ideje
8.

Jogviszony utolsó
napja
9.

Végkielégítés

alapjául szolgáló évek száma
10.
11.

Felmentéssel, illetve rendes felmondással
Végkielégítés
megvalósuló megszűnés esetén
Felmentési időre járó
és járulékai
illetmény
Végkielégítés
Felmentési időre összegének
fele, de
járó egy havi
legfeljebb
illetmény és
hónap száma
járulékai összege 2 millió forint
12.
13.
14.
15.

Összesen
(14.+15.)
16.

2011. évben
ténylege- Eltérés (+/-)
sen kifizetett
(17-16.
támogatás oszlop)**
17.
18.

Összesen:

Dátum:
P. H.

.............................................................................................................
jegyző/munkaszervezet vezetője

………………………………………………………………………
polgármester / elnök

g y
g
g
y g
g g
g
g
g
gy j
p
g
követő tényleges kifizetés igazolására is.
** Ha a folyósított támogatási összeg kisebb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözet nem igényelhető meg. Ha a folyósított támogatási összeg nagyobb a ténylegesen kifizetett összegnél, úgy a különbözetet vissza kell fizetni a központi költségvetés részére.

y
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Sorszám
1.

Intézmény
neve
2.

2011. évben keletkezett tényleges kifizetés

j

4. szám

4. szám

4. melléklet az 5/2011. (III. 3.) BM rendelethez

2012. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlő tábla*

Igénylő neve:
Ügyintéző:
Telefon:
Fax:
Email:
forintban
Felmentés
vagy rendes
felmondás

Sorszám
1.

Intézmény neve
2.

Intézmény
székhelyének
címe
3.

Közoktatási
intézmény esetén
OM azonosító
4.

Ágazat
megnevezése
5.

Foglalkoztatott
neve
6.

Születési ideje
7.

Jogviszony utolsó
napja
8.

Végkielégítés

alapjául szolgáló évek száma
9.
10.

2012. évben keletkezett tényleges kifizetési kötelezettség
Felmentéssel, illetve rendes felmondással megvalósuló
Felmentési időre járó
megszűnés esetén
áthúzódó egy havi
Felmentési időre járó
illetmény és járulékai
Végkielégítés és
áthúzódó illetmény
Végkielégítés
összege (amennyiben
járulékai
2011. évben nem történt összegének fele,
meg egy havi felmentési
de legfeljebb
összeg kifizetése sem)
hónap száma
2 millió forint
11.
12.
13.
14.

P. H.

..............................................................................
polgármester/elnök

……………………………………………………….
jegyző/munkaszervezet vezetője

Utalandó
támogatási
összeg
17.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Összesen:
Dátum:

Összesen
(13.+14.)
15.

2012. évre
megítélt
támogatás
összege
16.
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5. melléklet az 5/2011. (III. 3.) BM rendelethez
Igénylõ összesített létszámának alakulását bemutató adatlap
Igénylõ neve:
Ügyintézõ:
Telefon:
Email:

Évek

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Igénylõ összesített létszáma
Az év végi adatközlések során az adott év december 31-ei állapotnak megfelelõ adat töltendõ
Dátum:
P. H.

............................................................................
jegyzõ/munkaszervezet vezetõje

............................................................................
polgármester/elnök

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelete
a pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzforgalmi
intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény
által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl
és az adatszolgáltatás módjáról*
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 pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe
(a továbbiakban: fióktelep), valamint a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény (a továbbiakban: PEKMI)
(a továbbiakban együttesen: intézmény) a rendszeres felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak
szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet) részére.
(2) Az intézmény – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – 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 PEKMI e rendelet hatálybalépésének napjától a pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszûnéséig köteles
az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(4) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 27. számában találhatóak.
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(1) Az intézmény a felügyeleti jelentését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és formában,
a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles
elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli
jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
(2) Az e rendeletben elõírt kötelezettséget – az elõkészített napi, napi, negyedéves és az éves jelentéseket, továbbá
a törzsadat jelentéseket – a Felügyelet a 2. mellékletben meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú
vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton), a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ
Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül kell teljesíteni.
(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(4) Az intézmény biztosítja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott õrzési idõtartam alatt mindenkor, ellenõrizhetõ
módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és
a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
(5) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres
adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

3. §

(1) Az intézmény
a)

az elõkészített napi jelentést a tárgynapot követõ 3. munkanap 11 óráig,

b)

a hónap utolsó munkanapjára vonatkozó napi jelentést a tárgynapot követõ 5. munkanapig,

c)

a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanapjáig,

d)

a törzsadatairól szóló jelentés esetében
da)

elsõ alkalommal – a PEKMI és a fióktelep kivételével – a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl
szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon belül,
db) azt követõen a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ éves jelentést a második negyedévre vonatkozó
negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,
dc) a törzsadatban történt idõközi változást pedig a változást követõ tizenöt munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére elektronikus úton megküldeni.
(2) A fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal a mûködésének megkezdésétõl számított 15 munkanapon
belül köteles a Felügyelet részére elektronikus úton megküldeni.
(3) Az intézmény – a PEKMI kivételével – a könyvvizsgáló által hitelesített, az intézmény arra jogosult döntéshozó szerve
által elfogadott éves beszámoló alapján készített éves auditált jelentést magyar nyelven, elektronikus úton,
a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül, de legkésõbb tárgyévet követõ év május 31-ig kötelesek
a Felügyelet részére megküldeni.
(4) Az éves auditált jelentéssel egy idõben, a (3) bekezdésben meghatározott módon
a)

a pénzforgalmi intézmény a cégszerû aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak
szerinti könyvvizsgálói záradékkal, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal, a közgyûlési
határozattal vagy jegyzõkönyvvel együtt, valamint az üzleti jelentést,

b)

a fióktelep az a) pontban felsorolt dokumentumokat az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
kivételével

köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(5) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett intézmény a felügyeleti alapdíj számításáról szóló

4. §

a)

éves bevallást tárgyév január 31. napjáig,

b)

a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendõ negyedéves
adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,

c)

a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második
negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles elektronikus úton eljuttatni
a Felügyelet részére.

(1) A pénzforgalmi intézmény a 3. § (1) bekezdésben felsorolt, a rendelet 1. mellékletében meghatározott jelentéseket,
a megjelölt rendszeresség figyelembevételével köteles a Felügyelet részére teljesíteni a (2) és (3) bekezdésekben
foglalt kivételekkel.
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4. szám

(2) A PEKMI és a fióktelep adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az 1. melléklet 84A Pénzforgalmi intézmény –
Szavatoló tõke számítása és 84B Pénzforgalmi intézmény – Tõkekövetelményének számítása és teljesítés címû
táblákra.
(3) A PEKMI a 83PNA tábla benyújtásával teljesíti az ügyfélpénzek védelmének ellenõrzését célzó adatszolgáltatási
kötelezettséget.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy
a)

rendelkezéseit elõször a 2011. március utolsó munkanapjára vonatkozó napi jelentés, illetve az elsõ negyedévi
jelentés esetében kell alkalmazni,

b)

az elõkészített napi jelentéseket 2011. április 1-jétõl kell elkészíteni,

c)

a PEKMI esetében a törzsadatairól szóló jelentést elsõ alkalommal e rendelet hatálybalépésének napját követõ
15 munkanapon belül kell szolgáltatni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelete
a kockázati tõkealap-kezelõ és a kockázati tõkealap adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
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 kockázati tõkealap és a kockázati tõkealap-kezelõ a rendszeres felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben
foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(2) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben
szereplõ kitöltési útmutató figyelembevételével.

2. §

(1) A kockázati tõkealap-kezelõ a rendszeres adatszolgáltatást – a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével –
a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül
teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel
a 2. melléklet II. címében foglaltaknak.
(3) A kockázati tõkealap-kezelõ biztosítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott õrzési idõtartam alatt mindenkor,
ellenõrizhetõ módon rendelkezésre álljanak a rendszeres adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatok, a rendszeres
adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
(4) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres
adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 29. számában találhatóak.
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3. §

(1) A kockázati tõkealap-kezelõ a következõ rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:
a) Negyedéves jelentés (az 1. melléklet szerinti 60A, 60B, 60C, 60D, 60H, 60I, 60J, 60K, ALAPVDN jelû tábla)
a befektetési és kölcsönnyújtási szabályok betartásáról, a vásárolt és értékesített tõkebefektetésekrõl,
a hozamfizetésrõl és a felügyeleti díj változó részérõl, amelyet a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig kell
teljesíteni.
b) Éves jelentés (az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER, AKAD, KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelû tábla)
a felügyeleti alapdíjról és a törzsadatokról, amelyek közül
ba) az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER jelû táblát nem auditált adatokkal a tárgyévet követõ év január
31. napjáig,
bb) az 1. melléklet szerinti AKAD jelû táblát tárgyév január 31. napjáig,
bc) az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER jelû táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló
alapján a közgyûlés által történt elfogadás követõ 15 napon belül, de legkésõbb június 15-ig,
bd) az 1. melléklet szerinti KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelû táblát a június 30-i állapotot tükrözõ
adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg kell teljesíteni.
c) A kockázati tõkealap-kezelõ törzsadatainak változásáról szóló jelentés (1. melléklet szerinti KTAKOCK1,
KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelû tábla), amelyet a változást követõ 15. napig kell teljesíteni.
(2) A kockázati tõkealap-kezelõ az éves beszámoló elfogadását követõ 15. napig, de legkésõbb május 31-ig megküldi
a Felügyeletnek az általa kezelt kockázati tõkealap éves beszámolóját a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
(3) Ha a kockázati tõkealap-kezelõ önellenõrzési vagy belsõ ellenõrzési tevékenysége során megállapítja, hogy a már
teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenõleg attól az idõszaktól
kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba
feltárását követõ 15. napig kell teljesíteni.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kockázati tõkealap-kezelõ és a kockázati tõkealap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 48/2008.
(XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.).
(3) A 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az R. alapján kell teljesíteni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelete
a befektetési alapkezelõ és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségérõl*
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 CVLIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A befektetési alapkezelõ és a befektetési alap a rendszeres felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak
szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet) részére.
(2) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben
szereplõ kitöltési útmutató figyelembevételével.

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 29. számában találhatóak.
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2. §

(1) A befektetési alapkezelõ a rendszeres adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában,
minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldõ Program
rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel
a 2. melléklet II. címében foglaltaknak.
(3) A befektetési alapkezelõ biztosítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott õrzési idõtartam alatt mindenkor,
ellenõrizhetõ módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó
iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
(4) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres
adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

3. §

(1) A befektetési alapkezelõ a következõ rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:
a) Napi jelentés (1. melléklet szerinti 50A, 50AA és 50B jelû tábla) a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról,
amelyet a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követõ második munkanap 18 óráig kell teljesíteni.
b) Heti jelentés (1. melléklet szerinti 50A, 50AA és 50B jelû tábla) a nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban
megállapító befektetési alapokról, amelyet minden hét elsõ munkanapján 18 óráig kell teljesíteni. A nettó
eszközértéket az adatszolgáltatást megelõzõ hét utolsó munkanapjára kell megállapítani.
c) Negyedéves jelentés (1. melléklet szerinti 50C, 50D, 50F, 50G, ALAPVDN, AKVDN, AKFVDN jelû tábla) a nyilvános és
zártkörû alapokról, a befektetési alapkezelõ által a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfóliókról,
a befektetési alap egyes jellemzõirõl, a nyilvántartásba vett panaszbejelentésekrõl és a felügyeleti díj változó
részérõl, amelyet a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig kell teljesíteni.
d) Éves jelentés (1. melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER, AKAD, AKFAD, KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1,
KTAFAE2 jelû tábla) a befektetési alapkezelõ mérlegérõl, eredménykimutatásáról, a felügyeleti alapdíjról és
a törzsadatokról, amelyek közül
da) az 1. melléklet szerinti AKAD, AKFAD jelû táblát és az 50EE, 50EF, 50ER táblát nem auditált adatokkal
a tárgyév január 31. napjáig,
db) az 1. melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER jelû táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló
alapján június 15. napjáig,
dc) az 1. melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelû táblát a június 30-i
állapotot tükrözõ adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg
kell teljesíteni.
e) A befektetési alapkezelõ törzsadatainak változásról szóló jelentés (1. melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3,
KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelû tábla), amelyet a változást követõ 15. napig kell teljesíteni.
(2) Ha a befektetési alapkezelõ önellenõrzési vagy belsõ ellenõrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített
rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenõleg attól az idõszaktól kezdve kell
végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követõ
15. napig kell teljesíteni.

4. §

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

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
A napi, illetve heti jelentéseket elsõ alkalommal 2011. május 2-án kell megküldeni a Felügyelet részére.
A 2011. elsõ negyedévre vonatkozó jelentéseket e rendeletben elõírtak szerint kell teljesíteni.
Hatályát veszti a befektetési alapkezelõ és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 47/2008.
(XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.).
(5) A 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az R. alapján kell teljesíteni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelete
a „Tóth Árpád” 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 – Tóth Árpád születésének 125. évfordulója alkalmából – „Tóth Árpád” megnevezéssel
5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. április 12.

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”, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és
a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felsõ köriratot az emlékérme bal szélén a vízszintesen elhelyezett „BP.”
verdejel, az emlékérme jobb szélén a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési évszám választja el.
A középmezõben – kissé gyûrt papírra vetett kéziratrészletként ábrázolva – négy vízszintes sorban Tóth Árpád
Az árnyból szõtt lélek címû versébõl a következõ idézet olvasható: „Áldott az árnyak” „test nélküli teste,” „Titkos
kelméjük” „lelkemmel rokon”. Az idézet alatt, középen Tóth Árpád aláírása látható. Az emlékérme elõlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Tóth Árpád portréja látható. Az emlékérme szélén, a portrétól jobbra a
„TÓTH ÁRPÁD” körirat olvasható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban az „1886 -” és az „1928” felirat
olvasható, a portrétól balra Csikai Márta tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, amelybõl 4000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2011. április 12-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet az 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:
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2. melléklet az 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

A Kormány 1033/2011. (III. 2.) Korm. határozata
a 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány – a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
30. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében – elrendeli
1. a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
fejezetben a 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja cím létrehozását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. a költségvetési törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. Tartalékok cím,
2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címre 16 900,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1033/2011. (III. 2.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási
egyedi
azonosító

IX.
300880

ElõJogJogAlir.címcímcímcsop.csop.név
név
név
név

12

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi
kompenzációja

16 900,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
19

Tartalékok
2

235149

Céltartalékok
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Különféle kifizetések

–16 900,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlCímcímFejezet- Címcím- cso- elõ- zetcímnév
csop.szám szám
név
szám port- ir.szám
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

ElõJogJogAlir.címcímcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
KiElõJogir.- emelt FejeJogAlCímcímFejezet- Címcím- cso- elõ- zetcímnév
csop.szám szám
név
szám port- ir.szám
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

X.

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
KiElõJogir.- emelt FejeJogAlCímcímFejezet- Címcím- cso- elõ- zetcímnév
csop.szám szám
név
szám port- ir.szám
szám
szám szám

ElõJogJogAlir.címcímcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

16 900,0

I.
negyedév

16 900,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
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A Kormány 1045/2011. (III. 16.) Korm. határozata
a Nitrogénmûvek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizetõ kezességvállalásról szóló
1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
Az Európai Bizottság 2010. október 27-i, [C(2010)7274] számú, a Magyarország által a Péti Nitrogénmûvek Zrt. részére nyújtott
C 14/2009 számú állami támogatásról szóló határozata alapján:
1. A Nitrogénmûvek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizetõ kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A jogszabályi alapú költségvetési készfizetõ kezességvállalásért a Nitrogénmûvek Zrt.-nek az 1. pont szerinti hitel
tõkeösszegére – az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival összeegyeztethetõ módon –
kezességvállalási díjat kell fizetnie.”
2. A H. 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A költségvetési készfizetõ kezességvállalásért a Nitrogénmûvek Zrt.-nek a 3. pont szerinti hitel tõkeösszegére
– az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival összeegyeztethetõ módon – kezességvállalási díjat
kell fizetnie.”
3. A H. a következõ 6a. ponttal egészül ki:
„6a. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. és az 5. pontban foglalt kezességvállalási díjra
vonatkozó megállapodásokat a Nitrogénmûvek Zrt.-vel kösse meg.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal”
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országgyûlés 11/2011. (III. 9.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról*
1. Az Országgyûlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 49. § (4) bekezdés c) pontja alapján
– a Gazdasági és informatikai bizottság javaslatára –
Bártfai-Mager Andreát és
dr. Gerhardt Ferencet
2011. március 21-étõl – hat évre – a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el.

4. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2583

Az Országgyûlés 22/2011. (III. 22.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló
11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról*
1. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat
a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 49. § (4) bekezdés c) pontja alapján
– a Gazdasági és informatikai bizottság javaslatára –
dr. Cinkotai János Bélát 2011. március 22-tõl,
dr. Kocziszky Györgyöt 2011. április 5-tõl
– hat évre – a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és 2011. április 6-án hatályát veszti.
Kövér László
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k.,

Hegedûs Lorántné s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. március 21-i ülésnapján fogadta el.

A nemzetgazdasági miniszter 10/2011. (III. 18.) NGM utasítása
a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok
és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjérõl szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás
módosításáról

1. §

A nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési elõirányzatok és finanszírozási kiadások
kezelésének eljárási rendjérõl szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 1. számú mellékletében a
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcím, 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére történõ kifizetések szabályai a következõ 5. ponttal
egészülnek ki:
„5. utalványozó: PSZF
ellenjegyzõ: KÖF
Megjegyzés: A takarékbetétrõl szóló 1989. évi 2. törvényerejû rendelet 4. § (1) bekezdésében az 1993. június 30. elõtt
kötött betétszerzõdések alapján elhelyezett pénzeszközök megfizetésére vállalt állami kezességérvényesítés
kifizetése érdekében az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény 103. § (3) bekezdése alapján kötött megbízási szerzõdésbõl eredõ, megbízás ellátásával
összefüggésben felmerült, igazolt költségei megtérítése.”

2. §

Az utasítás 1. számú mellékletében a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt
kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére történõ kifizetések szabályai a következõ 17. alcímmel
egészülnek ki:
„17. alcím Takarékbetétek visszafizetésért vállalt állami kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség
utalványozó: PSZF
ellenjegyzõ: KÖF
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Megjegyzés: a takarékbetétrõl szóló 1989. évi 2. törvényerejû rendelet 4. § (1) bekezdésében az 1993. június 30. elõtt
kötött betétszerzõdések alapján elhelyezett pénzeszközök megfizetésére vállalt állami helytállás az Áht. 42. § (7)–(8)
bekezdései alapján állami kezességvállalásnak minõsül, amelynek beváltása a hitelintézetekrõl és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 103. § (3) bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap
közremûködésével történik.”

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ Alapító
Okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – a következõk szerint adom ki.

1. A költségvetési szerv elnevezése:
Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ
Rövidített neve: PMISZK
Idegen nyelvû elnevezése: IT Services Center for Ministry of Finance
2. A költségvetési szerv székhelye:
1143 Budapest, Hungária körút 112–114.
3. A költségvetési szerv irányító szerve:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
4. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
A PMISZK élén az elnök áll. Az elnököt a nemzeti fejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök feletti munkáltatói
jogkört a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.
5. A költségvetési szerv mûködési köre:
A PMISZK mûködési köre a 8. pontban meghatározott alaptevékenység gyakorlásakor az érintett központi
közigazgatási szervekre és az informatikai fejlesztésben érintett egyéb szervezetekre terjed ki.
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
A PMISZK a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 11. cím alá sorolt önállóan mûködõ és gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kijelölt, az Új Magyarország Fejlesztési Tervbõl finanszírozott egyes kiemelt
informatikai projektek lebonyolítása.
8. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
– Önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány, vagy az irányító miniszter által kijelölt európai uniós vagy
más nemzetközi forrásból – különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program és az Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a Kormány
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irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintõ, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt
projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és minõségbiztosítási feladatok
ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerûségérõl, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával
kapcsolatos tevékenységeket.
– Ellátja a Kormány vagy az irányító miniszter által meghatározott költségvetési forrásból finanszírozott informatikai
tárgyú fejlesztések megvalósítását.
– Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
620100 Számítógépes programozás
620300 Számítógép-üzemeltetés
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
841164 Központosított informatikai szolgáltatás
– Államháztartási szakágazati besorolása:
841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai
9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
A PM Informatikai Szolgáltató Központ foglalkoztatottjai közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
10. Szervezeti adatok:
Név:
Székhely:
Irányító szerv:
Adószám:
PIR szám:
ÁHT-I szám:
Kincstári számla száma:
KSH statisztikai számjel:
Szakágazat:

Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Hungária körút 112–114.
XVII. fejezet, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
15598316-1-42
598316
270378
10032000-00289421-00000000
15598316-8411-312-01
841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai

A törvényi rendelkezéseknek megfelelõen jelen Alapító Okirat:
– a 3. pontja, a 4. pontja, valamint a 6. pontja felügyeleti szervre vonatkozó rész változása 2010. május 29-én,
– a 6. pont szervezeti jogállását érintõ változása 2010. augusztus 15-én,
– további rendelkezései az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § (5) bekezdése alapján a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával lépnek hatályba.

Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ 2009.
december 31-én kelt, 18563/6/2009. számú egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.

Budapest, 2010. október 29.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
a 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. március 8-án – a felszámolók névjegyzékében
85. sorszám alatt nyilvántartott ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-883587)
adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Fióktelep: 7633 Pécs, Endresz György utca 2.
Fióktelep: 6722 Szeged, Béke utca 2/C
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.
Fióktelep: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 120.
Fióktelep: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. B ép. 2/7.
***
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. március 30-án – a felszámolók névjegyzékében
4. sorszám alatt nyilvántartott AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046981) adataiban
az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9–11. IV. emelet 2.
Telephely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54–58. VII. emelet
Törölve:
Székhely: 2092 Budakeszi, Fõ u. 60.
Fióktelep: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.
Fióktelep: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54–58. VII. em.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. március 30-án – a felszámolók névjegyzékében 26. sorszám alatt
nyilvántartott CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-674540)
adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Fióktelep: 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 15.
Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 41/A II. em. 2.
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.
Fióktelep: 7634 Pécs, Fáy András u. 24. II. em. 3.
Fióktelep: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 120.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. március 8-án – a felszámolók névjegyzékében 34. sorszám alatt
nyilvántartott EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 20-09-070901) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
Fióktelep: 1064 Budapest, Rózsa u. 71.
Fióktelep: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4/B
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A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:
Ügyvezetõ: Ujlaki Zsuzsanna
Lakóhely: 1144 Budapest, Ond vezér utca 1-3.
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:
COMET-TAX Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 13.
Bejegyezve:
Fióktelep: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. IV. em. 8.
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 59.
Fióktelep: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:
Ügyvezetõ: Sajben Erika
Lakóhely: 1108 Budapest, Pára u. 6.
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:
Stájer István
Lakóhely: 7633 Pécs, Páfrány u. 7.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. március 22-én – a felszámolók névjegyzékében 110. sorszám alatt
nyilvántartott INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 15-09-061433) adataiban bekövetkezett
alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:
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. március 29-én – a felszámolók névjegyzékében
95. sorszám alatt nyilvántartott 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg.: 09-09-005219) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 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. március 23. napján – a felszámolók névjegyzékében 77. sorszám
alatt nyilvántartott Vectigalis Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044074) adataiban az
alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Törölve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
dr. Varga Katalin
Lakóhely: 7635 Pécs, Zurna dûlõ 1/1.
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Bejegyezve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Stájer István
Lakóhely: 7633 Pécs, Páfrány u. 7.

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

4. szám

A 2/1995 (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzékének kiegészítése
Név

Lakhely

At

Oasz

R

E

Pt

Bat

Bsz

Bit

M

PÜSZÜ

Dombiné
Vaskút
Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Igen
Magyar Piroska
Nagy Orsolya Budapest Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen
Szabó Zoltán Baja
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen

Vüi

Baü

Vp

Biü

Bk

Vk

Vü

Jü

Nm

Nü

Aszüi Bszüi Épsz Gma Kszüi Pszüi Pma

Szszüi

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

Dr. Matolcsy György s. k.
nemzetgazdasági miniszter
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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 névjegyzékének kiegészítésérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszem a cím szerinti rendelet
alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítését.
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

4. szám

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

Titulus

Név

At

Áhszüi

Bbt

Bt

Bit

Bk

Ksz

M

Nm

Oasz

R

E

PÜSZÜ

P

Szbr

Üszüi

Vüi

Vp
és Vü

Vjüi

Budapest
Pomáz
Szada

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Igen

Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Igen
Igen
Nem

Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Salgótarján
Budapest
Biatorbágy
Budapest

Igen
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Igen
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Diósd
Budapest

Igen
Nem

Igen
Nem

Nem
Nem

Nem
Nem

Nem
Nem

Nem
Nem

Nem
Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

Nem
Nem

Igen
Nem

Igen
Nem

Igen
Nem

Nem
Nem

Igen
Nem

Igen
Igen

Igen
Nem

Nem
Nem

Nem
Nem

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Dunakeszi
Vaskút

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem

Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen

Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen

Budaörs
Tahitótfalu
Balassagyarmat
Budapest

Igen
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Nem
Nem

Nem
Igen
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Igen

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Igen
Nem
Igen

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Igen
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Budapest
Budapest
Szigetszentmiklós
Balatonfüred

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Igen
Nem
Nem

Nem
Igen
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Igen
Nem

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Nem
Igen
Nem

Igen
Nem
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
Nem
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Illés Istvánné
Dr. Pucsek Imre
Madarasiné
Szirmai Andrea
Dr. Paróczai Péterné
Veress Attila
Dr. Siklósi Ágnes
Sisa Krisztina
Andrea
Éva Katalin
Szenderi József
Attila
Kardos Barbara
Deli Lajos
Dr. Túry Istvánné
Deli Lajosné
Sibinger Márta
Dombiné
Magyar Piroska
Dr. Bódi Erzsébet
Dr. Sági Judit
Bengyík Attila
Sándorné Kriszt
Éva
Dr. Szigeti István
Gáspár Tamás
Dr. Simon Szilva
Tálos Andrea

Város

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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4. szám

Az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak
közleményei
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40. §-ának (6) bekezdésében, valamint az önkéntes
kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36. §-ában foglaltak alapján.

MOBILITÁS PLUSZ Önsegélyezõ Pénztár v. a.
2010. évi mérleg és eredménykimutatás
Az adatot nem tartalmazó sorokat a táblázatok nem tartalmazzák
73SME
Mérleg – Eszköz
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73SME1
002
003
007
012

73SME11
73SME111
73SME112
73SME113

018 73SME114
019
020
021
022
025
027

73SME12
73SME121
73SME122
73SME1221
73SME123
73SME1232

028
029
030
031
032
034

73SME124
73SME1241
73SME1242
73SME1243
73SME1244
73SME125

Megnevezés

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök
Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
Tagdíjkövetelések
III. Értékpapírok
Forgatási célú, hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Pénztárak
Pénztári elszámolási számla
Elkülönített betétszámla
Rövid lejáratú bankbetétek
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

250 098

0

250 098

57 140

0

57 140

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

250 098
0
28 278
28 278
203 926
203 926

0
0
0
0
0
0

250 098
0
28 278
28 278
203 926
203 926

57 140
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

57 140
0
0
0
0
0

17 894
30
848
16
17 000
0

0
0
0
0
0
0

17 894
30
848
16
17 000
0

57 140
7
57 052
81
0
0

0
0
0
0
0
0

57 140
7
57 052
81
0
0

73SMF
Mérleg – Forrás
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

001 73SMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

002 73SMF11

Saját tõke

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

250 098

0

250 098

57 140

0

57 140

28 278

0

28 278

0

0

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

k

3

l

4

m

5

n

6

o

Mód.

7

p

z

003 73SMF111

I. Induló tõke

0

0

0

0

0

0

007 73SMF112

II. Be nem fizetett alapítói
támogatás (–)

0

0

0

0

0

0

008 73SMF113

III. Tõkeváltozások

28 278

0

28 278

0

0

0

009 73SMF1131

Fedezeti alap tõkeváltozása

26 016

0

26 016

0

0

0

010 73SMF1132

Mûködési alap tõkeváltozása

2 234

0

2 234

0

0

0

011 73SMF1133

Likviditási alap tõkeváltozása

28

0

28

0

0

0

012 73SMF12

Tartalékok

221 681

0

221 681

57 089

0

57 089

013 73SMF121

I. Fedezeti alap tartaléka

211 906

0

211 906

47 494

0

47 494

014 73SMF1211

Egyéni számlák befektetett
tartaléka

211 906

0

211 906

0

0

0

015 73SMF1212

Egyéni számlák szabad
tartaléka

0

0

0

47 494

0

47 494

019 73SMF122

II. Mûködési alap tartaléka

7 619

0

7 619

7 539

0

7 539

021 73SMF1222

Likvid mûködési tartalék

7 619

0

7 619

7 539

0

7 539

022 73SMF123

III. Likviditási alap tartaléka

2 156

0

2 156

2 056

0

2 056

024 73SMF1232

Szabad likviditási tartalék

2 156

0

2 156

2 056

0

2 056

025 73SMF13

Kötelezettségek

139

0

139

51

0

51

026 73SMF131

I. Rövid lejáratú
kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

031 73SMF132

II. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások

139

0

139

51

0

51

73SA
Eredménykimutatás – Fedezeti alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód.

7

001

73SA01

Tagok által fizetett tagdíj

16 340

0

16 340

6 051

0

6 051

002

73SA02

Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

57 284

0

57 284

29 680

0

29 680

003

73SA03

Tagdíjbevételek összesen
(1+2)

73 624

0

73 624

35 731

0

35 731

005

73SA05

Támogatóktól befolyt összeg

7 250

0

7 250

6 554

0

6 554

006

73SA06

Pénztári befizetések
összesen (3+4+5)

80 874

0

80 874

42 285

0

42 285

007

73SA07

Belépõ tagok által áthozott
egyéni fedezet

419

0

419

795

0

795

008

73SA08

Tag nyilatkozata alapján
az adóhatóság által átutalt
összeg

7 307

0

7 307

5 743

0

5 743

010

73SA10

Pénzügyi mûveletek
bevétele

14 884

0

14 884

16 617

0

16 617
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

011

73SA11

Átcsoportosítás likviditási
alapból

013

73SA13

Különféle bevételek
(07+...+12)

014

73SA14

015
016

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

7

0

0

0

149

0

149

22 610

0

22 610

23 304

0

23 304

Fedezeti alap bevételei
összesen (06+13)

103 484

0

103 484

65 589

0

65 589

73SA15

Szolgáltatások kiadásai

123 781

0

123 781

131 742

0

131 742

73SA16

Tagoknak visszatérített
összeg

31 432

0

31 432

96 060

0

96 060

017

73SA17

Pénzügyi mûveletek
ráfordításai

242

0

242

681

0

681

018

73SA18

Fedezeti alapot terhelõ
jogosulatlan kifizetések

–49 650

0

–49 650

0

0

0

019

73SA19

Tagdíjat nem fizetõ tag
egyéni számlájáról
a mûködési alapba
átcsoportosított összeg

1 106

0

1 106

1 509

0

1 509

020

73SA20

Tagdíjat nem fizetõ tag
egyéni számlájáról
a likviditási alapba
átcsoportosított összeg

9

0

9

9

0

9

021

73SA21

Fedezeti alap kiadásai
(15+...+20)

106 920

0

106 920

230 001

0

230 001

022

73SA22

Fedezeti alap tárgyévi
eredménye (14–21)

–3 436

0

–3 436 –164 412

Mód.

0 –164 412

73SB
Eredménykimutatás – Mûködési alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód.

7

001 73SB01

Tagok által fizetett tagdíj

1 265

0

1 265

786

0

786

002 73SB02

Munkáltatói tagdíj
hozzájárulás

4 180

0

4 180

3 673

0

3 673

003 73SB03

Tagdíjbevételek összesen
(1+2)

5 445

0

5 445

4 459

0

4 459

005 73SB05

Támogatóktól befolyó
összeg

226

0

226

203

0

203

006 73SB06

Pénztári befizetések
összesen (3+4+5)

5 671

0

5 671

4 662

0

4 662

009 73SB09

Egyéb bevétel

1 109

0

1 109

2 141

0

2 141

012 73SB12

Pénzügyi mûveletek
bevétele

71

0

71

97

0

97
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

c

d

3

4

5
g

6

Mód.

7

e

f

015 73SB15

Átcsoportosítás fedezeti
alapból a tagdíjat nem fizetõ
tag egyéni számlájáról

1 106

0

1 106

1 509

0

h

1 509

016 73SB16

Mûködési és kiegészítõ
vállalkozás tevékenység
különféle bevételei
(7+9+11+12+14+15)

2 286

0

2 286

3 747

0

3 747

017 73SB17

Mûködési alap bevételei
összesen (6+16)

7 957

0

7 957

8 409

0

8 409

019 73SB19

Anyagjellegû kiadások

5 921

0

5 921

8 328

0

8 328

020 73SB20

Személyi jellegû kiadások

7

0

7

9

0

9

022 73SB22

Egyéb kiadások

37

0

37

1

0

1

024 73SB24

Felügyeleti díj

157

0

157

151

0

151

028 73SB28

Mûködési alap kiadásai
(19+...+27)

6 122

0

6 122

8 489

0

8 489

030 73SB30

Adózás elõtti eredmény
(17–28)

1 835

0

1 835

–80

0

–80

032 73SB32

Mûködési alap tárgyévi
adózott eredménye (30–31)

1 835

0

1 835

–80

0

–80

73SC
Eredménykimutatás – Kiegészítõ vállalkozási tevékenység
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73SC1

002 73SC2

003 73SC3

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mûködési alap bevételeibõl
a kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele
Mûködési alap kiadásaiból
a kiegészítõ vállalkozási
tevékenység kiadása
Kiegészítõ vállalkozási
tevékenység adózás elõtti
eredménye (1–2)

Mód.

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73SD
Eredménykimutatás – Likviditási alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73SD01
002 73SD02

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj
Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

17
61

0
0

17
61

7
33

0
0

Mód.

7

7
33
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

003 73SD03
006 73SD06
011 73SD11
012 73SD12

013 73SD13
014 73SD14
016 73SD16
018 73SD18
019 73SD19

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Tagdíjbevételek összesen
(01+02)
Pénztári befizetések összesen
(03+04+05)
Visszapótlás fedezeti alapból
Átcsoportosítás a fedezeti
alapból a tagdíjat nem fizetõ
tag egyéni számlájáról
Különféle bevételek
(07+08+09+10+11+12)
Likviditási alap bevételei
összesen (06+13)
Átcsoportosítás fedezeti
alapba
Likviditási alap kiadásai
(15+16+17)
Likviditási alap tárgyévi
eredménye (14–18)

Mód.

7

78

0

78

40

0

40

78

0

78

40

0

40

0
9

0
0

0
9

14
9

0
0

14
9

9

0

9

23

0

23

87

0

87

63

0

63

0

0

0

163

0

163

0

0

0

163

0

163

87

0

87

–100

0

–100

73SE
Eredménykimutatás – Alapok együttesen
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Elõzõ évi Megállapított
Tárgyévi Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
eltérések
beszámoló
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai
(+/–)
záró adatai
záró adatai
1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

001 73SE1

Tagdíjbevételek
(A/03+B/03+D/03)

79 147

0

79 147

40 230

0

40 230

002 73SE2

Különféle bevételek
(A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/
16+D/4+D/5+D/13)

32 381

0

32 381

33 831

0

33 831

003 73SE3

I. Alapok bevételei (01+02)

111 528

0

111 528

74 061

0

74 061

004 73SE4

II. Alapok kiadásai
(A/21+B/28+D/18)

113 042

0

113 042

238 653

0

238 653

005 73SE5

III. Alapok tárgyévi
eredménye (I–II)

–1 514

0

–1 514

–164 592

0

–164 592

Mód.

7

Független könyvvizsgálói jelentés
Elvégeztük a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár mellékelt 2010. évi éves pénztári beszámolójának könyvvizsgálatát, amely
éves pénztári beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ fõösszege 54 140 E Ft, a tartalékok összege 57 089 E Ft –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménykimutatásból
– melyben a fedezeti alap eredménye 164 412 E Ft, a mûködési alap eredménye 80 E Ft, a likviditási alap eredménye 100 E Ft – , valamint kiegészítõ mellékletbõl áll.
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A vezetés felelõssége az éves pénztári beszámolóért
Az éves pénztári beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár csalásból,
akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes éves pénztári beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk az éves pénztári beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és
az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük
el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves pénztári beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az éves
pénztári beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves pénztári beszámoló, akár
csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli
becslései ésszerûségének, valamint az éves pénztári beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, a
pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény
A könyvvizsgálat során a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár 2010. évi éves pénztári beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és
ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves pénztári beszámolót a számviteli törvényben illetve az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk
szerint az éves pénztári beszámoló a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves pénztári beszámoló adataival összhangban van.
Budapest, 2011. február 10.
Dömötörfy József
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest, Reviczky ezr. u. 2.
PSZÁF Tpt – 000184/04.
MKVK 000184

Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. sz.: 000644
PSZÁF Ept – 004506/07.

***
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Tevékenységet lezáró beszámoló
Az adatot nem tartalmazó sorokat a táblázatok nem tartalmazzák
73SME
Mérleg – Eszköz
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001

73SME1

002
003
007
012

73SME11
73SME111
73SME112
73SME113

018

73SME114

019
020
021
022
025
027

73SME12
73SME121
73SME122
73SME1221
73SME123
73SME1232

028
029
030

73SME124
73SME1241
73SME1242

031
032

73SME1243
73SME1244

034

73SME125

Megnevezés

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
IV. Üzemeltetésre,
kezelésre átadott
eszközök
Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
Tagdíjkövetelések
III. Értékpapírok
Forgatási célú,
hitelviszonyt
megtestesítõ
értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Pénztárak
Pénztári elszámolási
számla
Elkülönített betétszámla
Rövid lejáratú
bankbetétek
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

Elõzõ évi
Elõzõ évi Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

250 098

0

250 098

57 140

0

57 140

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

250 098
0
28 278
28 278
203 926
203 926

0
0
0
0
0
0

250 098
0
28 278
28 278
203 926
203 926

57 140
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

57 140
0
0
0
0
0

17 894
30
848

0
0
0

17 894
30
848

57 140
7
57 052

0
0
0

57 140
7
57 052

16
17 000

0
0

16
17 000

81
0

0
0

81
0

0

0

0

0

0

0

73SMF
Mérleg – Forrás
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73SMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

002

73SMF11

Saját tõke

Elõzõ évi
Elõzõ évi Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

250 098

0

250 098

57 140

0

57 140

28 278

0

28 278

0

0

0

003

73SMF111

I. Induló tõke

0

0

0

0

0

0

007

73SMF112

II. Be nem fizetett alapítói
támogatás (–)

0

0

0

0

0

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

III. Tõkeváltozások

Elõzõ évi
Elõzõ évi Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

008

73SMF113

28 278

0

28 278

0

0

0

009

73SMF1131 Fedezeti alap
tõkeváltozása

26 016

0

26 016

0

0

0

010

73SMF1132 Mûködési alap
tõkeváltozása

2 234

0

2 234

0

0

0

011

73SMF1133 Likviditási alap
tõkeváltozása

28

0

28

0

0

0

012

73SMF12

Tartalékok

221 681

0

221 681

57 089

0

57 089

013

73SMF121

I. Fedezeti alap tartaléka

211 906

0

211 906

47 494

0

47 494

014

73SMF1211 Egyéni számlák
befektetett tartaléka

211 906

0

211 906

0

0

0

015

73SMF1212 Egyéni számlák szabad
tartaléka

0

0

0

47 494

0

47 494

019

73SMF122

7 619

0

7 619

7 539

0

7 539

021

73SMF1222 Likvid mûködési tartalék

7 619

0

7 619

7 539

0

7 539

022

73SMF123

2 156

0

2 156

2 056

0

2 056

023

73SMF1231 Befektetett likviditási
tartalék

0

0

0

0

0

0

024

73SMF1232 Szabad likviditási tartalék

2 156

0

2 156

2 056

0

2 056

025

73SMF13

Kötelezettségek

139

0

139

51

0

51

026

73SMF131

I. Rövid lejáratú
kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

031

73SMF132

II. Egyéb passzív
pénzügyi elszámolások

139

0

139

51

0

51

II. Mûködési alap
tartaléka
III. Likviditási alap
tartaléka

73SA
Eredménykimutatás – Fedezeti alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Elõzõ évi Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

001

73SA01

Tagok által fizetett tagdíj

16 340

0

16 340

6 051

0

6 051

002

73SA02

Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás

57 284

0

57 284

29 680

0

29 680

003

73SA03

Tagdíjbevételek
összesen (1+2)

73 624

0

73 624

35 731

0

35 731

005

73SA05

Támogatóktól befolyt
összeg

7 250

0

7 250

6 554

0

6 554

006

73SA06

Pénztári befizetések
összesen (3+4+5)

80 874

0

80 874

42 285

0

42 285

Mód.

7
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
Elõzõ évi Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
beszámoló
eltérések
beszámoló
záró adatai
(+/–)
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód.

7

007

73SA07

Belépõ tagok által
áthozott egyéni fedezet

419

0

419

795

0

795

008

73SA08

Tag nyilatkozata alapján
az adóhatóság által
átutalt összeg

7 307

0

7 307

5 743

0

5 743

010

73SA10

Pénzügyi mûveletek
bevétele

14 884

0

14 884

16 617

0

16 617

011

73SA11

Átcsoportosítás
likviditási alapból

0

0

0

149

0

149

013

73SA13

Különféle bevételek
(07+...+12)

22 610

0

22 610

23 304

0

23 304

014

73SA14

Fedezeti alap bevételei
összesen (06+13)

103 484

0

103 484

65 589

0

65 589

015

73SA15

Szolgáltatások kiadásai

123 781

0

123 781

131 742

0

131 742

016

73SA16

Tagoknak visszatérített
összeg

31 432

0

31 432

96 060

0

96 060

017

73SA17

Pénzügyi mûveletek
ráfordításai

242

0

242

681

0

681

018

73SA18

Fedezeti alapot terhelõ
jogosulatlan kifizetések

–49 650

0

–49 650

0

0

0

019

73SA19

Tagdíjat nem fizetõ tag
egyéni számlájáról
a mûködési alapba
átcsoportosított összeg

1 106

0

1 106

1 509

0

1 509

020

73SA20

Tagdíjat nem fizetõ tag
egyéni számlájáról a
likviditási alapba
átcsoportosított összeg

9

0

9

9

0

9

021

73SA21

Fedezeti alap kiadásai
(15+...+20)

106 920

0

106 920

230 001

0

230 001

022

73SA22

Fedezeti alap tárgyévi
eredménye (14–21)

–3 436

0

–3 436

–164 412

0

–164 412

73SB
Eredménykimutatás – Mûködési alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód.

7

001

73SB01

Tagok által fizetett
tagdíj

1 265

0

1 265

786

0

786

002

73SB02

Munkáltatói tagdíj
hozzájárulás

4 180

0

4 180

3 673

0

3 673

003

73SB03

Tagdíjbevételek
összesen (1+2)

5 445

0

5 445

4 459

0

4 459
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai
1

2

c

005

73SB05

Támogatóktól befolyó
összeg

006

73SB06

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai
3

d

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai
4

e

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai
5

f

6

g

Mód.

7

h

226

0

226

203

0

203

Pénztári befizetések
összesen (3+4+5)

5 671

0

5 671

4 662

0

4 662

1 109

0

1 109

2 141

0

2 141

71

0

71

97

0

97

009

73SB09

Egyéb bevétel

012

73SB12

Pénzügyi mûveletek
bevétele

015

73SB15

Átcsoportosítás fedezeti
alapból a tagdíjat nem
fizetõ tag egyéni
számlájáról

1 106

0

1 106

1 509

0

1 509

016

73SB16

Mûködési és kiegészítõ
vállalkozás tevékenység
különféle bevételei
(7+9+11+12+14+15)

2 286

0

2 286

3 747

0

3 747

017

73SB17

Mûködési alap
bevételei összesen
(6+16)

7 957

0

7 957

8 409

0

8 409

019

73SB19

Anyagjellegû kiadások

5 921

0

5 921

8 328

0

8 328

020

73SB20

Személyi jellegû
kiadások

7

0

7

9

0

9

022

73SB22

Egyéb kiadások

37

0

37

1

0

1

024

73SB24

Felügyeleti díj

157

0

157

151

0

151

028

73SB28

Mûködési alap kiadásai
(19+...+27)

6 122

0

6 122

8 489

0

8 489

030

73SB30

Adózás elõtti eredmény
(17–28)

1 835

0

1 835

–80

032

73SB32

Mûködési alap tárgyévi
adózott eredménye
(30–31)

1 835

0

1 835

–80

–80
0

–80

73S
Eredménykimutatás – Kiegészítõ vállalkozási tevékenység
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001

73SC1

002

73SC2

Megnevezés

Mûködési alap
bevételeibõl a
kiegészítõ vállalkozási
tevékenység bevétele
Mûködési alap
kiadásaiból a kiegészítõ
vállalkozási
tevékenység kiadása

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Mód.

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

003

PSZÁF kód

73SC3

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

1

2

c

d

Kiegészítõ vállalkozási
tevékenység adózás
elõtti eredménye (1–2)

3

4

5

6

e

f

g

h

0

0

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

0

0

0

Mód.

7

0

73SD
Eredménykimutatás – Likviditási alap
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001

73SD01

002

73SD02

003

73SD03

006

73SD06

011

73SD11

012

73SD12

013

73SD13

014

73SD14

016

73SD16

018

73SD18

019

73SD19

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Tagok által fizetett
tagdíj
Munkáltatói
tagdíj-hozzájárulás
Tagdíjbevételek
összesen (01+02)
Pénztári befizetések
összesen (03+04+05)
Visszapótlás fedezeti
alapból
Átcsoportosítás a
fedezeti alapból a
tagdíjat nem fizetõ tag
egyéni számlájáról
Különféle bevételek
(07+08+09+10+11+12)
Likviditási alap
bevételei összesen
(06+13)
Átcsoportosítás fedezeti
alapba
Likviditási alap kiadásai
(15+16+17)
Likviditási alap tárgyévi
eredménye (14–18)

Mód.

7

17

0

17

7

0

7

61

0

61

33

0

33

78

0

78

40

0

40

78

0

78

40

0

40

0

0

0

14

0

14

9

0

9

9

0

9

9

0

9

23

0

23

87

0

87

63

0

63

0

0

0

163

0

163

0

0

0

163

0

16

87

0

87

–100

0

–100

73SE
Eredménykimutatás – Alapok együttesen
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001

73SE1

002

73SE2

Megnevezés

Tagdíjbevételek
(A/03+B/03+D/03)
Különféle bevételek
(A/4+A/5+A/13+B/4+B/
5+B/16+D/4+D/5+D/13)

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

0

79 147

0

79 147

40 230

0

40 230

0

32 381

0

32 381

33 831

0

33 831

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

003

73SE3

004

73SE4

005

73SE5

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

I. Alapok bevételei
(01+02)
II. Alapok kiadásai
(A/21+B/28+D/18)
III. Alapok tárgyévi
eredménye (I–II)

Elõzõ évi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
Megállapított
felülvizsgált
eltérések
beszámoló
(+/–)
záró adatai

Mód.

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

0

111 528

0

111 528

74 061

0

74 061

0

113 042

0

113 042

238 653

0

238 653

0

–1 514

0

–1 514

–164 592

0

–164 592

0

Független Könyvvizsgálói Jelentés
A MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár 2010. december 31-i fordulónappal elkészített
tevékenységet lezáró beszámolójáról
Elõzmények
A Pénztár Közgyûlése 2010. november 5-én döntött a Pénztár végelszámolás útján történõ jogutód nélküli megszûnésérõl, és a
végelszámolás kezdõ idõpontját 2011. január 1. napjában határozta meg. A Pénztár a Ctv. 98. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a végelszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal – mint mérlegfordulónappal – a számviteli törvény, illetve az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján tevékenységet lezáró beszámolót köteles készíteni. Könyvvizsgálatunk a Pénztár tevékenységet lezáró beszámolójának felülvizsgálatára terjedt ki.

Tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálata
Elvégeztük a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár mellékelt 2010. december 31-i fordulónapra elkészített tevékenységet lezáró
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely beszámoló a mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ fõösszege 54 140 E Ft,
a tartalékok összege 57 089 E Ft –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a fedezeti alap
eredménye 164 412 E Ft, a mûködési alap eredménye 80 E Ft, a likviditási alap eredménye 100 E Ft –, valamint kiegészítõ mellékletbõl áll. A tevékenységet lezáró beszámolóval egyidejûleg üzleti jelentést nem kell készíteni.
A vezetés felelõssége az éves pénztári beszámolóért
A tevékenységet lezáró beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár
csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk a tevékenységet lezáró beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a
magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint,
hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves pénztári beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az éves
pénztári beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve a tevékenységet lezáró beszámoló, akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a tevékenységet lezáró beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, ame-
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lyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli
becslései ésszerûségének, valamint a tevékenységet lezáró beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény
A könyvvizsgálat során a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, annak részeit és tételeit,
azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és
ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a tevékenységet lezáró beszámolót a számviteli törvényben illetve az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
A Pénztár tevékenységet lezáró beszámolójának fordulónapja megegyezik a 2010. évi éves pénztári beszámoló fordulónapjával, a
tevékenységet lezáró beszámolóban szereplõ adatok a 2010. évi éves pénztári beszámolóban szereplõ adatokkal egyezõek.
Véleményünk szerint a tevékenységet lezáró beszámoló a MOBILITÁS Plusz Önsegélyezõ Pénztár 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
A tevékenységet lezáró beszámolót
57 140 E Ft
47 494 E Ft
7 539 E Ft
2 056 E Ft
51 E Ft

Mérleg fõösszeggel
Fedezeti tartalékkal
Mûködési tartalékkal
Likvid tartalékkal
Kötelezettséggel

a közgyûlésnek elfogadásra javasoljuk.
Budapest, 2011. február 10.
Dömötörfy József
KARANTA AUDIT Zrt.
1033 Budapest, Reviczky ezr. u. 2.
PSZÁF Tpt – 000184/04.
MKVK 000184

Dömötörfy Józsefné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilv. sz.: 000644
PSZÁF Ept – 004506/07.
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bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a
következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztõsége

2605
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2011. március 31-tõl érvénytelen.

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

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
2084501–2084550
sorszámú szigorú számadású átvételi elismervények
használata 2011. március 9-tõl érvénytelen;
valamint
2044051–2044100
sorszámú szigorú számadású átvételi elismervények
használata 2011. március 24-tõl érvénytelen;
és
007161
sorszámú szigorú számadású zöldkártya használata 2011.
április 8-tól érvénytelen.
*

Közlemény

A Cellspan Kft. (4233 Balkány, Kállói út 95.) bejelentése:
IP9EA 0370801–0370850

A JÓ BÚTOR Kft. (2800 Tatabánya, Turul u. 2.) Royal 150 típusú
pénztárgépét 2011. január 18-án eltulajdonították.

sorszámú számlatömb használata 2009. október 13-tól
érvénytelen.
*

Érvénytelenített bélyegzõk
(alfabetikus sorrendben)
Cellspan Kft.
4233 Balkány, Bocskai út 10.
Adószám: 13431666-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09069718
feliratú bélyegzõ használata, 2009. október 13-tól érvénytelen.
*
JÓ BÚTOR Kft.
2800 Tatabánya, Turul u. 2.
Adószám: 13757238-2-11
Közösségi adószám:13757238
Bsz.: 11102900-85001151-01000004
feliratú bélyegzõt eltulajdonították, használata 2011. január
18-tól érvénytelen.
*

A Daruking Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 20. I. em. 24.)
bejelentései:
AG7E-S 268351–AG7E-S 268450
sorszámú
számlatömböt
eltulajdonították
(utolsó
felhasznált számla: AG7E-S 268430, fel nem használt számlák
sorszáma: AG7E-S 268431–AG7E-S 268450), használatuk 2010.
október 20-tól érvénytelen.
*
Dr. Erdélyi János ügyvéd (1138 Budapest, Toborzó u. 20.)
bejelentése:
CO8SB 4027604
sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2011.
február 16-tól érvénytelen.
*
A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:
4897711–4897740
sorszámú nyugtatömb használata 2011. március 16-tól
érvénytelen;
valamint
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AJ7S-P 242451–242550 (utolsó felhasznált számla: 242540)

sorszámú nyugtatömb használata 2011. március 19-tõl
érvénytelen;
valamint

AJ7E-U 554200–554250
sorzsámú számaltömböket eltulajdonították, használatuk
2011. január 18-tól érvéyntelen.

4289581–4289610
*

4403731–4403760
sorszámú nyugtatömbök használata 2011. március 21-tõl
érvénytelen;
valamint

A Limex-Star Kft. (3600 Ózd, Strand u. 7.) bejelentése:
B.15–40/V PFONA 0704251–0704300
sorszámú nyugtatömböt eltulajdonították, használata 2011.
február 8-tól érvénytelen.

4919011–4919040
sorszámú nyugtatömb használata 2011. március 24-tõl
érvénytelen;

*

és
Az XYZ-Méréstechnikai kfc. (1118 Budapest, Maléter P. u. 2. A/1.
fszt. 1.) bejelentése:

1181001–1181090
sorszámú nyugtatömb használata 2011. március 28-tól
érvénytelen.
*
A JÓ BÚTOR Kft. (2800 Tatabánya, Turul u. 2.) bejelentése:
AJ7N-Q 087601–087650
AJ7E-S 695001–695100 (utolsó felhasznált számla: 695062)

CO8SB 9029601–9029700
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2011. március
16-tól érvénytelen.
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A Kormány 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete
a zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a)

az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló
helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben
(a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;

b)

az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meghaladja
(a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni
a)

2. §

a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b)

a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyûlésekre;

c)

a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;

d)

a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e)

a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

E rendelet alkalmazásában:
1.

építmény üzemeltetõje: az építményt jogszabály vagy szerzõdés alapján mûködtetõ természetes vagy jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó;

2.

zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idõpontban tartott, a vendégek
szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény;

3.

rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
rendezvény;

4.

alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követõ napon megtartott
rendezvény.

1. Zenés, táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok
3. §

(1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.
(2) Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek
forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. Az engedély iránti
kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabály szerinti mûködési engedély iránti
kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható.
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõje
(a továbbiakban: jegyzõ) adja ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz
a)

a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minõségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete,

b)

a meglévõ építmény tekintetében az általános érvényû kötelezõ építésügyi elõírásoknak, a helyi építési
szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság, a sajátos
építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a mûemlékeket engedélyezõ építésügyi hatóság, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki,

c)

a környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel összefüggõ szakkérdésekben
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség, másodfokú eljárásban
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség,
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d)

a jogszabályban elõírt tûzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tûzvédelmi
hatóság,
e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos
szakkérdésekben a rendõrség.
(5) Amennyiben az engedély és a mûködési engedély iránti kérelmet a kérelmezõ egyszerre nyújtja be, a szakhatóságok
az ellenõrzést mind az engedély, mind a mûködési engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le.
(6) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejûleg benyújtott engedély iránti kérelem
esetében a hatósági ellenõrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei
vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelõzõen kell lefolytatni. A bejelentést követõ harminc napon
belül nincs szükség újabb hatósági ellenõrzések lefolytatására.
4. §

(1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetõje, szabadtéri rendezvény
esetében a rendezvény szervezõje nyújtja be.
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának
jogcímét.

5. §

(1) Az engedély iránti kérelemhez a kérelmezõ csatolja
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére,
befogadóképességére vonatkozó adatokat,
b) a kérelmezõ nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpontjáról
szóló nyilatkozatot,
f) a biztonsági tervet,
g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezõvé teszi, a tûzvédelmi szabályzatot,
h) az építésügyi hatóság szakhatósági közremûködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott
építészeti-mûszaki dokumentációt két példányban és a tervezõi nyilatkozatot.
(2) Az engedélyezési eljárásban a jegyzõ a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni
szemlén részt vevõ szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzõkönyvbe
foglalhatják. A helyszíni szemlérõl a jegyzõ értesíti az Országos Mentõszolgálatot.
(3) A jegyzõ a helyszíni szemlérõl szóló értesítést az engedély iránti kérelemben megjelölt adatokkal együtt küldi meg.
Az értesítésben a jegyzõ felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.
Távolmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz az ügyfél által írásban beadott észrevételeket a jegyzõ
a szemlén ismerteti.
(4) A jegyzõ az eljárás során az ügyfelek adatait és a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló építmény vagy terület
tulajdonjogának igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

6. §

(1) A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg a zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilvántartásba
veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyzõ
az önkormányzat honlapján közzéteszi.
(2) A jegyzõ az engedély tárgyában hozott határozatot közli
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint
b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségével és a munkaügyi felügyelõségével.

7. §

(1) Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni
a jegyzõnek.
(2) A jegyzõ az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított
adatoknak megfelelõ engedélyrõl szóló igazolást ad ki.
(3) Amennyiben a módosítás olyan jellegû, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyzõ az érintett
szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyzõ új engedélyezési eljárást
folytat le.

2610

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

(4) A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejûleg haladéktalanul be kell jelenteni
a jegyzõnek. A bejelentés alapján a jegyzõ az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli
a nyilvántartásból.
(5) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott
határozatot haladéktalanul közli a 3. § (4) bekezdésében és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

2. A biztonsági terv
8. §

A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás
rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési,
menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közremûködõk tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzését.

3. Az üzemeltetõ, illetve a szervezõ kötelezettsége
9. §

(1) A zenés, táncos rendezvény szervezõje felel a biztonsági tervben meghatározott elõírások betartásáért.
(2) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpontjáról szóló
nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tûzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára
látható, hozzáférhetõ helyen történõ elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való
közzétételéért az üzemeltetõ és a szervezõ felel.
(3) A zenés, táncos rendezvény szervezõje gondoskodik elsõsegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétérõl.

4. A szervezõre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok
10. §

(1) Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetõje, vagy kulturális rendezvényszervezõi, vagy rendezvény és
konferenciaszervezõi képesítéssel rendelkezõ rendezvényszervezõ szervezhet.
(2) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint
a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz fõt eléri, akkor a biztonsági személyzet
legalább egy tagjának biztonságszervezõi, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell
rendelkeznie.
(4) A rendezvény szervezõje, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát
a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenõrzés esetén felmutatni.

11. §

A rendezvény szervezõje
a) amennyiben ezt elõre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való
belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történõ belépést az életkort igazoló
okmány elõzetes felmutatásához,
b)

a beléptetést a fiatalok alkohollal történõ kiszolgálásának megelõzése, esetleges alkoholfogyasztásuk
ellenõrizhetõsége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztetõ jelzéssel ellátott belépõjegyhez
(kártyához, karszalaghoz)
kötheti.

5. Az ellenõrzésre vonatkozó közös szabályok
12. §

(1) Zenés, táncos rendezvények ellenõrzésére jogosult:
a) a jegyzõ;
b)

valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;

c)

bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenõrzésre feljogosít.
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(2) Az ellenõrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenõrzési tevékenységét a jegyzõ hangolja össze.

6. A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenõrzése
13. §

(1) A hatóság – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények
helyszínét ellenõrizni olyan idõben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.
(2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem
orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyzõ az észlelt
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.
(3) A jegyzõ az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja, ha
a)

az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b)

a rendezvény szervezõje a (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott idõtartam alatt nem tesz eleget
a határozatban foglaltaknak.

(4) A jegyzõ a (2)–(3) bekezdés alapján hozott határozatát közli a hatóságokkal.

7. A rendezvények idõpontjában történõ ellenõrzés
14. §

(1) Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenõrzi.
(2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos rendezvények idõpontjában egy éven belül – az építésügyi
hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köteles legalább két
ellenõrzést végezni. A hatósági ellenõrzés koordinálását a jegyzõ végzi. Az ellenõrzés végrehajtása során a hatóság
törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevõit a lehetõ legkisebb mértékben zavarja.
(3) A hatóság az ellenõrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel – a külön jogszabályban
meghatározott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
a)

figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság elsõ ízben állapított meg jogsértést, kivéve
az (5) bekezdésben szabályozott eseteket;

b)

felszólítás a hiányosságok meghatározott idõn belüli pótlására;

c)

a tapasztalt jogsértésrõl ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzõt és eljárást kezdeményez;

d)

a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

(4) Az ellenõrzést végzõ hatóság a (3) bekezdés alapján tett intézkedésekrõl – a c) pont kivételével – a következõ
munkanapon tájékoztatja a jegyzõt.
(5) Amennyiben az ellenõrzést végzõ hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban
meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
a)

a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentõs
túllépése;

b)

a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;

c)

az engedély hiánya;

d)

a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;

e)

a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

8. Hatálybalépés
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések
16. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvény a rendelet hatálybalépésétõl számított kilencven napon túl
csak e rendeletben meghatározott engedéllyel tartható.

2612

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

10. Módosuló jogszabályok
17. §

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következõ g)–j) ponttal egészül ki:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2)–(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a hivatásos önkormányzati tûzoltóságot jelöli ki, amely]
„g) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tûzveszélyességi osztályba sorolásának
megváltoztatásával, illetve a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történõ növelésével járó tûzvédelmi
helyzetre kiható változást ellenõrzi,
h) az üzemeltetést, a tevékenységet a tûzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha
ha) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális
befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tûzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg,
vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
hb) a tûzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tûzveszélyességi
osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tûzvédelmi hatósággal, szakhatósággal
vagy az engedélyezettõl kedvezõtlenül eltérnek,
i) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén tûzvédelmi használati szabályok betartását ellenõrzi,
j) az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a)–g) pontjában
meghatározott szabálysértés esetében eljáró hatóság.”

18. §

(1) A tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Tûzvédelmi bírság szabható ki]
„a) tûzvédelmi szabály megszegéséért, ha az
aa) közvetlen tûz- vagy robbanásveszélyt, illetve tüzet idézett elõ,
ab) veszélyezteti az építményt, a létesítményt vagy a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket,
ac) az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban
megengedett tûzterhelési értékeket,
ad) gátolja, nehezíti a tûzoltóság beavatkozását,
ae) akadályozza, veszélyezteti az oltóvíz ellátást vagy annak felhasználását;
b) a tûzjelzéshez és a tûzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóvízen kívüli egyéb
oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenõrzésének elmulasztásáért, illetve
rendeltetéstõl eltérõ – engedély nélküli – használatáért;”
(2) Az R1. 1. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[Tûzvédelmi bírság szabható ki]
„k) jogszabályban, kötelezõen alkalmazandó szabványban elõírt idõszakos tûzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért.”
(3) Az R1. 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegek kiszabásánál a következõket kell figyelembe venni:]
„b) az 1. § a) pontjában meghatározott szabályszegés esetén, ha azt jogszabályban rögzített a tûzvédelmi használati
szabály megszegésével valósították meg, akkor
ba) tûz esetén legfeljebb 2 000 000 Ft,
bb) veszélyhelyzet elõidézése esetén legfeljebb 1 000 000 Ft,
bc) tömegtartózkodás céljára szolgáló létesítmény esetén legfeljebb 3 000 000 Ft;
c) az 1. § b) pontjában meghatározott szabályszegés esetén legalább 200 000 Ft;”

19. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. melléklete e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint módosul.

20. §

E rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
A 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
1. a zenés, táncos rendezvény nyilvántartásba vételi száma;
2. a kérelmezõ neve, székhelye;
3. a kérelmezõ cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma;
4. a zenés, táncos rendezvény megnevezése;
5. a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése;
6. a zenés, táncos rendezvény gyakorisága, megtartásának napja, kezdésének és befejezésének idõpontja;
7. a zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete (m2);
8. a rendezvény befogadóképessége;
9. a rendezvénytartás megszûnésének idõpontja.

2. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
Igazolás
a rendezvénytartási engedély kiadásáról
A zenés, táncos rendezvények tartásának és biztonságos mûködésének feltételeirõl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet alapján .................................................................. kérelmezõ részére ............................... ingatlanon ....... irányítószám,
......................................... utca (tér, út) ............... szám alatt a rendezvény megtartását ....................................... elnevezéssel
engedélyeztem.
A kérelmezõ székhelye: .................................................................... település neve, ........ irányítószám, ........................ kerület
...................................... utca (tér, út) ............... szám.
A kérelmezõ cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartásba vételi száma:
.............................................................;
Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

.....................................................
aláírás

3. melléklet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelethez
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
5. melléklete a következõ 19. sorral egészül ki:
„19.

Ha az építési tevékenység
eredményeként zenés,
táncos rendezvény
helyszínéül szolgáló
építmény létesül

Az országos
tûzvédelmi
elõírások
betartása,
a biztonságos
kiürítés
megvalósítása
szakkérdésében

a) elvi építési
engedély
b) építési
engedély
c) használatbavételi engedély
d) fennmaradási
engedély iránti
eljárásban

Elsõ fokú
eljárásban az elsõ
fokon eljáró
tûzvédelmi
hatóság

Másodfokú
eljárásban
a másodfokon
eljáró tûzvédelmi
hatóság”
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A Kormány 45/2011. (III. 23.) Korm. rendelete
az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § bb) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010.
(III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minõsítési szintû adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági
tanúsítvány kiadásához szükséges iparbiztonsági ellenõrzést a minõsített adatot kezelõ szerv vagy a gazdálkodó
szervezet a mellékletben meghatározott adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF)
elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBF-nél.
A kérelemhez a gazdálkodó szervezet csatolja a kérelem benyújtását megelõzõ két teljes gazdasági év mérlegét és
eredmény-kimutatását.”
(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdálkodó szervezet biztonsági vezetõje a változás beálltát követõ 5 napon belül bejelenti az NBF-nek,
amennyiben az iparbiztonsági ellenõrzés folyamán vagy a telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt
a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személyek körében változás áll be,
a gazdálkodó szervezet ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal
jogerõs elmarasztaló határozatot hoz.”
(3) Az R. 16. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló
92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévõ „Bizalmas!”, vagy annál magasabb minõsítési szintû szerzõdéssel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely
a telephely biztonsági tanúsítvány iránti kérelmét 2010. december 31-ig benyújtotta, legkésõbb 2011. június 30-ig
köteles beszerezni az érvényes és megfelelõ szintû telephely biztonsági tanúsítványt.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 11/2011. (III. 21.) NGM rendelete
az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerû nyomástartó
edények és a gázüzemû berendezések kialakításával és megfelelõség tanúsításával összefüggõ
miniszteri rendeletek módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A gáznemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl
és megfelelõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása
1. §

A gáznemû vagy folyékony tüzelõanyaggal üzemelõ melegvízkazánok hatásfok-követelményeirõl és
megfelelõségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
a) a folyékony vagy gáznemû tüzelõanyaggal mûködõ új melegvízkazánok hatásfok követelményeirõl szóló,
1992. május 21-i 92/42/EGK tanácsi irányelvnek, továbbá
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b) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk
(1) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”

2. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása
2. §

Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM
rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a gázüzemû berendezésekrõl szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl
és megfelelõség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása
3. §

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet
a) a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
b) az egyszerû nyomástartó edényekrõl szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

4. Záró rendelkezések
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási
kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk
(1) bekezdésének,
b) a gázüzemû berendezésekrõl szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
továbbá
c) az egyszerû nyomástartó edényekrõl szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 1041/2011. (III. 9.) Korm. határozata
az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentõségû nagyberuházáshoz kapcsolódó terület-elõkészítõ
munkák (lõszermentesítés, Natura 2000 kármérséklõ, kompenzációs, valamint régészeti feltárás)
koordinációjáról
A Kormány a 2013/2010. Korm. határozat 3., 7. és 8. pontjai mielõbbi végrehajtása érdekében
1. felkéri a vidékfejlesztési minisztert a Natura 2000 terület kapcsán Gyõr város rendezési terve módosításának
jóváhagyásáról hozott Európai Bizottsági határozatból eredõ kármérséklõ intézkedések (ideértve az állami

2616

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

feladatkörbe tartozó útépítéshez és a HM iparvágány építéshez kapcsolódó kármérséklõ intézkedéseket, és
a beruházói feladatkörbe tartozó kármérséklõ intézkedéseket is) végrehajtásához szükséges kormányzati
tevékenységek menetrendjének kidolgozására, a menetrendnek az érintett ágazati kormányzati szervekkel történõ
véglegesítésére, továbbá a menetrendbõl fakadó kormányzati feladatok ágazatközi koordinálására. Felkéri
a nemzetgazdasági minisztert a beruházóval történõ egyeztetések lefolytatására és a beruházóval kapcsolatos
feladatok koordinációjára;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával
Határidõ:
2011. március 10.
2. felkéri a vidékfejlesztési minisztert a kompenzációs tevékenységek (ideértve az állami feladatkörbe tartozó
útépítéshez és a HM iparvágány építéshez kapcsolódó kompenzációs feladatokat és a beruházói feladatkörbe tartozó
kompenzációs feladatokat is) ütemtervének kidolgozására;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter a honvédelmi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával
Határidõ:
2011. március 15.
3. felkéri a vidékfejlesztési minisztert, hogy az elkerülõ út építéséhez kapcsolódó és a beruházói feladatkörbe tartozó
kármérséklõ és kompenzációs intézkedések végrehajtására a Fertõ-Hansági Nemzeti Park Igazgatóságot, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt.-t, a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.-t, a HM Kaszó Erdõgazdaság Zrt.-t, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságot, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot kérje fel az ehhez szükséges jogi környezet
megteremtésével;
Felelõs:

vidékfejlesztési miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter,
mint az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával
Határidõ:
2011. március 31., illetve folyamatos a megvalósítás tekintetében
4. felkéri a vidékfejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja az Audi Hungária Motor Kft.,
mint megbízó és a Fertõ Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt., a HM Budapesti
Erdõgazdaság Zrt., a HM Kaszó Erdõgazdaság Zrt.-t, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, és a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság, mint megbízottak között a beruházói feladatkörbe tartozó kármérséklõ és kompenzációs
intézkedések végrehajtására megkötendõ szerzõdések végrehajtását;
Felelõs:

vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter,
mint az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter bevonásával
Határidõ:
folyamatos
5. kijelöli a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert az útfejlesztési
beruházáshoz kapcsolódó kármérséklõ és kompenzációs intézkedések finanszírozásához szükséges költségvetési
fedezet biztosítására az alábbiak szerint:
a)

a Kormány felkéri a vidékfejlesztési minisztert, hogy fejezeten belüli átcsoportosítással biztosítson a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság részére 2011-ben végrehajtandó útfejlesztéshez kapcsolódó kármérséklõ munkák
fedezetére 48 632 500 Ft-ot (azaz negyvennyolcmillió-hatszázharminckettõezer-ötszáz forintot),
Felelõs:

b)

vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
a 2012. évi költségvetés tervezése során biztosítani szükséges 100 millió Ft-ot a 2012-ben, a Kisalföldi
Erdõgazdaság által végrehajtandó útfejlesztéshez kapcsolódó kompenzációs intézkedések fedezeteként,
Felelõs:

c)

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
a Kormány felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert a 2012 után megvalósítandó
kompenzációs intézkedésekhez szükséges források megteremtésére és allokálására;
Felelõs:

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
6. felkéri a nemzeti erõforrás minisztert az 1. pontban hivatkozott tervmódosítással és a gyõri nagyberuházással
kapcsolatban felmerülõ régészeti vonatkozású kérdések koordinációjára és a szükséges feladatok megvalósításának
felügyeletére;
Felelõs:
Határidõ:

nemzeti erõforrás miniszter a vidékfejlesztési miniszter bevonásával
folyamatos
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7. felkéri a honvédelmi minisztert az 1. pontban hivatkozott tervmódosítással és a gyõri nagyberuházással kapcsolatosan
felmerülõ lõszer mentesítési vonatkozású kérdések koordinációjára és a szükséges feladatok megvalósításának
felügyeletére.
Felelõs:
Határidõ:

honvédelmi miniszter a vidékfejlesztési miniszter bevonásával
folyamatos

8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1054/2011. (III. 22.) Korm. határozata
a kiemelt jelentõségû beruházásokat kezelõ és egyedi kormánydöntéssel támogatható
beruházások kormánydöntését elõkészítõ tárcaközi bizottság létrehozásáról
1. A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek minõsítés, a fejlesztéspolitikai [amint az az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 85. §-ában a nemzeti fejlesztési miniszter kizárólagos feladat- és hatásköreként került meghatározásra]
szempontból kiemelt jelentõségû ügyek véleményezése, továbbá az egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatások
kormányzati döntés-elõkészítési feladataira irányuló kormányzati tevékenység és a beruházás ösztönzési céllal
felhasználható források összehangolása érdekében – a Kormánynak a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti egyéb
véleményezõ, javaslattevõ, tanácsadói tevékenységet végzõ testületeként – létrehozza a kiemelt jelentõségû
beruházásokat kezelõ és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését elõkészítõ tárcaközi
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság
a)

véleményezi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek minõsíthetõ ügyeket, és javaslatot tesz
– a nemzeti fejlesztési miniszter útján – a Kormány részére a kiemelt jelentõségû üggyé minõsítésre, illetve egyéb
intézkedésre,

b)

javaslatot tesz a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyekben eljáró hatóságokra, illetve
közremûködõ szervezetekre,

c)

véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentõségû ügyeket,

d)

megtárgyalja és Kormány általi megtárgyalásra javasolja – a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági
miniszter által parafált támogatási szerzõdéstervezetek alapján – a Nemzetgazdasági Minisztérium
külgazdaságért felelõs államtitkára által elõterjesztett, egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásról szóló
kormány-elõterjesztést.

3. A Bizottság elnöke a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelõs államtitkára.
Amennyiben a 2. pont d) alpontja szerinti egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásról szóló elõterjesztés
tárgyalására kerül sor, a Bizottság elnökletét a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelõs államtitkára látja
el. A Bizottság tagja a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai
koordinációért felelõs államtitkára, a Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelõs államtitkára,
a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
közigazgatási államtitkára. A Bizottság tagját akadályoztatása esetén az általa képviselt szerv szervezeti és mûködési
szabályzatában kijelölt helyettese képviselheti. A Bizottság elnöke – eseti jelleggel – a bizottsági ülésre tanácskozási
joggal más személyeket is meghívhat.
4. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de havonta legalább egy
alkalommal ülésezik. A Bizottság ülésérõl emlékeztetõ készül, amely vitás kérdés esetén tartalmazza a kisebbségi
véleményt. A Bizottság titkársága (a továbbiakban: Titkárság) gondoskodik a bizottsági ülések napirendjének,
valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumoknak a Bizottság tagjai részére – legkésõbb a tervezett ülés
napját megelõzõ 3. munkanapig – történõ megküldésérõl.
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5. A Titkárság mûködtetésérõl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondoskodik. A 2. pont d) alpontja szerinti ügyekben
a titkársági teendõket a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.
6. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a következõ 57/A. ponttal egészül ki:
„57/A. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé minõsítésrõl, az abban eljáró hatóság kijelölésérõl,
a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentõségû ügyrõl, továbbá a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ
támogatás nyújtásáról szóló – a támogatási szerzõdés parafált tervezetét tartalmazó – elõterjesztés, amennyiben azt
a kiemelt jelentõségû beruházásokat kezelõ és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások
kormánydöntését elõkészítõ tárcaközi bizottság megtárgyalta és Kormány általi megtárgyalásra javasolta, közvetlenül
benyújtható a Kormány ülésére. Ezekben az ügyekben a 20–36., a 44–57. és a 76. pontban foglaltakat a megfelelõ
eltéréssel kell alkalmazni.”
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter
közleménye
az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2011. február 1. és 2011. február 28. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl
2011. február 1. és 2011. február 28. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
Abbázia Utazási Központ Kft.
2151 Fót, Hargita u. 42.
Tel.: 27/363-782
Fax: 27/363-782
U-001207
Bejegyzés: 2011. 02. 03.
Aktív Tours Idegenforgalmi Kft.
1064 Budapest, Nagymezõ u. 54–56.
Tel.: 225-0094
Fax: 214-6260
U-001220
Bejegyzés: 2011. 02. 17.
Arenox Kereskedelmi Kft.
1183 Budapest, Kálti Márk u. 20.
Tel.: 203-7824
Fax: 203-7824
U-001217
Bejegyzés: 2011. 02. 08.
Cadillac-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9400 Sopron, Frankenburg u. 2/A
Tel.: 99/319-498
Fax: 99/319-498
U-001214
Bejegyzés: 2011. 02. 02.
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FAIR WIND Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Nyomdász u. 44.
Tel.: 30/350-5767
Fax: 23/630-162
U-001219
Bejegyzés: 2011. 02. 10.

Global Service System Szolgáltató és Ügynöki Kft.
1213 Budapest, Mária királyné útja 68.
Tel.: 814-7691
Fax: 814-7691
U-001208
Bejegyzés: 2011. 02. 03.
Király Tours Kft.
3900 Szerencs, Dobó Katica u. 24.
Tel.: 47/361-612
Fax: 47/361-612
U-001213
Bejegyzés: 2011. 02. 01.
Nomád Hunting Kft.
6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. út 37.
Tel.: 62/534-255
Fax: 62/534-255
U-001216
Bejegyzés: 2011. 02. 07.
Olcsó Kirándulás Kft.
1037 Budapest, Bokor u. 9–11. fsz. 15.
Tel.: 283-1711
Fax: 285-5476
U-001211
Bejegyzés: 2011. 02. 01.
Talabor 2007 Utazásszervezõ-és Közvetítõ Kft.
1112 Budapest, Zólyomi út 40/B ép.
Tel.: 787-4880
Fax: 789-7736
U-001221
Bejegyzés: 2011. 02. 17.
UTAZOM.COM Utazásszervezõ és Utazásközvetítõ Kft.
1053 Budapest, Múzeum krt. 13–15.
Tel.: 215-7311
Fax: 210-9182
U-001218
Bejegyzés: 2011. 02. 14.
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VARIS TRAVEL Kft.
2217 Gomba, Jókai Mór u. 27.
Tel.: 29/433-910
Fax: 29/433-910
U-001222
Bejegyzés: 2011. 02. 28.

2011. február 1. és 2011. február 28. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
kérelemre törölt engedélyek
Aktív Tours Idegenforgalmi Kft.
1125 Budapest, Virányos u. 10/A
Tel.: 214-6262
Fax: 214-6260
R-00209/1992/1999
Törlés: 2011. 02. 17.
GRAN TOURS ESZTERGOM VÁROS UTAZÁSI IRODÁJA Kft.
2500 Esztergom, Széchenyi tér 25.
Tel.: 33/502-001
Fax: 33/502-000
R-00371
Törlés: 2011. 02. 03.
HELIOS HELLENIC TRAVEL Kft.
1051 Budapest, Dorottya u. 3.
Tel.: 474-0050
Fax: 332-7901
U-001009
Bejegyzés: 2011. 02. 10.
MEDITERÁN Utazási Klub Kft.
1103 Budapest, Óhegy u. 26/B
Tel.: 261-4721
Fax: 262-7261
R-01502/1996/1999
Törlés: 2011. 02. 03.
TopDive Kereskedelmi, Szolgáltató és Utazásszervezõ Kft.
1112 Budapest, Olt u. 29. I. em. 6.
Tel.: 239-9099
Fax: 239-9099
U-000637
Törlés: 2011. 02. 25.
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. 02. 04.
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Vörösné Bányai Judit egyéni vállalkozó
8638 Balatonlelle, Pipacs sor 25/B
Tel.: 85/351-762
Fax: 85/351-762
U-001095
Bejegyzés: 2011. 02. 07.

2011. február 1. és 2011. február 28. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból visszavont engedélyek:
Beck Reisen Kft.
9028 Gyõr Régi Veszprémi út 14–16.
Tel: 96/522-827
Fax: 96/522-824
U-000795
Törlés: 2010. 11. 16.
Jogerõs: 2011. 02. 10.

B-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38–40.
Tel: 950-5646
Fax: 950-5646
U-000985
Törlés: 2010. 11. 16.
Jogerõs: 2011. 02. 16.

2011. február 1. és 2011. február 28. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási
vállalkozó tevékenységének utazásszervezõire történõ
módosítás bejegyzése
Avion Travel Utazási Kft.
3530 Miskolc, Rákóczi út 1.
Tel: 46/504-158
Fax: 46/504-159
U-001143
Változás bejegyzés: 2011. 02. 17.

TIZI TRAVEL Utazási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1161 Budapest, Csömöri út 84.
Tel: 405-6054
Fax: 70/902-2443
U-000852
Változás bejegyzés: 2011. 02. 28.
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2011. február 1. és 2011. február 28. 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 közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.
Gazdálkodószervezet neve

Címe

A-10 Zrt.

6728 Szeged. Eper u. 10.

Acélív-Béta Kft.

3544 Miskolc, Kerpely A. u.

Active Szolgáltató Kft.

4551 Nyíregyháza, Diák u. 18.

ÁCSK Kft.

2100 Gödöllõ, Palotakert 11.

ADONYI Vagyonkezelõ és Ingatlanforgalmazó Kft.

1173 Budapest, Kaszáló u. 47.

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû

3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.

AK-S Kft.

1115 Budapest, Kelenföldi út 2.

Általános Szerelõipari Kft.

3580 Tiszaújváros, Lévai J. u. 24.

Alukonstrukt Kft.

6728 Szeged, Budapesti út 8.

AMBA GYGV Kft.

8200 Veszprém, Tímár u. 3/B

Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.

9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kft.

1215 Budapest, Pozsonyi u. 6.

ATÁD-TECHNIK Kft.

7562 Segesd, Kossuth L. u. 108.

ATEV Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.

B&H Kéménygyártó Kft.

8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

Bács Metal-Tech Kft.

6100 Kiskunhalas, Kárász u. 6.

Bakonyi Erõmû Zrt. Erõmûvi Igazgatóság

8401 Ajka-Gyártelep.

BAV Bányászat, Acélszerkezet, Vállalkozás Tatabánya Kft. 2800 Tatabánya II. Eötvös u. 11.
Biopetrol Kft.

6726 Szeged, Thököly u. 55.
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BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.

BIS Hungary Kft.

2442 Százhalombatta, Erõmû út. 2–4.

BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
és 2442 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

BIS Hungary Kft. Export Igazgatóság

Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 8184 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23

BorsodChem Zrt., Központi Karbantartó Üzem

3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Bronti 99 Kft.

8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

BRUNNBAUER - Budapest

1038 Budapest, Batthyányi u. 45.

CÉL-IPARI Kft.

1063 Budapest, Szondi u. 44/A
Központ: 5000 Szolnok, Mártírok útja 2.
Telephely: 5000 Szolnok, Vésõ út 20–24.

CH-Épületgépész Kft.

7630 Pécs, Zsolnay V. u. 51.

CH-PLUSSZ 2000 Kft.

6750 Algyõ, Ipartelep hrsz: 1884/2
Telephely: Kardoskút, MOL ip. tp. hrsz.: 037/3

CM Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Juhar u. 2.

COLAS- ALTERRA Építõipari Zrt.

1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.

COOL-TECHNIQUE Kft.

1104 Budapest, Kada u. 114/B

Cseh és Társai Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87.

CSÕ - MONTAGE Technológiai Szerelõ Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

CSÕ-2000 Kft.

5000 Szolnok, Ady Endre u. 6–8.

Csõfém-Szer Kft.

4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.

Csúzi Antal

6237 Kecel, Tavasz u. 5.

DELTA GÁZ 2000 Kft.

8449 Magyarpolány, Hegyalja utca 1.

Derby-Túr Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5400 Mezõtúr, Szolnoki út 21.

DH Szerviz Kft.

4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft.

2890 Tata, Szõgyéni út 1/A

DKG-EAST Zrt.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DSD Steicher Anlagenbau GmbH

D-39245 Gommern, Magdeburger Chaussee

Duálszer Kft.

4090 Polgár, Gárdonyi u. 14.

Dunai Erõmû Zrt.

2440 Százhalombatta, Erõmû út 2.

DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.

DUNAVERTIK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2426 Baracs, Hrsz.: 0530/1
E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft.

4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.

E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.

7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.

Egerfém Kft.

3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.

ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.

2432 Szabadegyháza, Dózsa György u. 4.

ENER-G Energia Technológia Zrt.

1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

Energocoop Kft.

4000 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.

Energomontaz Magyarország Kft.

1094 Budapest, Tûzoltó u. 78–82.

Energomontaz-Pólnoc S.A.

PL 00-450 Warsawa ul. Przemyslowa 30.

ENERGOPROMPT Kft.

1111 Budapest, Sztoczek u. 19.

ENERGOSZERVIZ Kft.

4031 Debrecen, Kishatár út 26.

ENGVIN Kft.

6791 Szeged, Kamilla u. 64.

ENTA 2000 Kft.

6771 Szeged, Makai út 52/A

2624

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Gazdálkodószervezet neve

4. szám
Címe

ÉPDU-FERR Építõipari Kft.

2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.

Erdõs és Társa Kft.

4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona út 2.

ERÕMÛ-VARIANT Ipari Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. VII/5.

ETDE HUNGARY Zrt.

9027 Gyõr, Pesti u.1/B

EU-ARK Kft.

3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

EURO KDA Kft.

6753 Szeged, Rév u. 2.

EUROMONT Technológiai Szerelõ Berendezés Gyártó
és Kereskedelmi Kft.

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207.

EUROSOL Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 10. ép.

EXTRAKARB Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

Fémszer 97 Kft.

4033 Debrecen, Szitás u. 8.
Telephely: 4042 Debrecen Pallagi út 13.

FER 3331 Kft.

1138 Budapest, Révész u. 2.
Üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2.

FERROLEX Építõ, Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Bocskai u. 6. fszt. 4.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Flaga Gáz Kft.

6065 Lakitelek, Ugi u. 38.

FNT Projekt Vegyipar Gépészeti Kft.

1161 Budapest, Kossuth Lajos 10.

FÕTÁV Zrt.

1161 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

F-Z Team Kft.

6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 42.

Ganz Danubius Hungarosteel Kft.

1036 Budapest, Viador u. 7.

GÁZKAR Kft.

1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.

GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft.
Paksi Telephely

7030 Paks, Vasút u. 2.

Gépkontrol Kft.

4064 Nagyhegyes-Gólyás, hrsz: 0159

GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs
Kft.

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.

Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

székhely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 9.
Telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei u. 13.
5340 Kunhegyes, Széchenyi u. 32.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.

2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

Grüntech Környezettechnikai Kft.

6640 Csongrád, Muskátli u. 15.

Gyémánt-Net Kft.

4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park hrsz: 5862

GYGV Kanizsa Technológiai Gép- és Csõszerelõ Kft.

8800 Nagykanizsa, Egerszegi út 2/F

GYORSSZER PLUSZ Ipari Tartály – Kazángyártó
és Szolgáltató Kft.

7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.

Gyõri Hõszolgáltató Kft.

9028 Gyõr, Rozgonyi u. 44.

HINKE Kft.

7090 Tamási, Szabadság u. 91.

Hõtechnika-Észak Kft.

3793 Sajóecseg, 08/10 hrsz.

H-T Speciál 2000 Kft.

1194 Budapest, Iparos u. 7.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.

2890 Tata, Nagysándor József u. 11.
Telephely: 2851 Környe, Tópart u. 1/A.

HUNGISZER Kft.

6750 Algyõ, Berek u. 31.

Hût-Szer Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft.

3534 Miskolc, Móricz Zsigmond utca 4.

IMH Kft.

2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

IMO Hungaria MS Kft.

3580 Tiszaújváros, Verebély László u. 2.
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IMO Hungária MS Kft.

3521 Miskolc, Gyõri kapu 24/B
Telephely: 3700 Kazincbarcika, Vámos Ilona út 1.

INTERSZER Kft.

2360 Gyál, Határ út 17.

ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

ISO-SZER Kft.

7030 Paks, Szent István tér 14/A

Kazánjavító 83 Kft.

6000 Kecskemét, Március 15. u. 63.

KAZÁN-JAVSZER Kft.

1105 Budapest, Nyitra u. 20.

KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft.

5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.

KAZÉP-ABONYI Kazán, Gépgyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

5900 Orosháza, Csorvási út 68.

KIM-TECH Kft.

4095 Folyás, Felszabadulás út 11/A

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

Kiskun Meridián Zrt.

6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület 178.

KISS-BAU Kft.

7630 Pécs, Mohácsi út 18.

KÓPIS és Társa Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút u. 10.

Korel Kft.

2030 Érd, Budafoki út 10.

Kovács & Török Kft.

1142 Budapest, Sárrét park 7/B

Kögáz Kanizsa Épszer Kft.

8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.

KÖZMÛ-TESZ Kft.

1148 Budapest, Kafka Margit u. 28.

KRAFTSZER Kft.

1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6.

KRAFTWERK METALL Kft.

3700 Kazincbarcika, Egressy u. 1.

KVV Kõolajvezetéképítõ Zrt.

8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207.

LENDVAI Építõipari, Épületgépész Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.

9083 Écs, Petõfi Sándor u. 58/A

Linde Gáz Magyarország Zrt.

9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.

MAANMIX Kft.

6723 Szeged, Hattyú u. 60.
Telephely: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B

MAGNET Tartálygyártó Kft.

7342 Mágocs, Kültelek 22.

Magyar Gyárépítõ Társulás

1112 Budapest, Kapolcs u. 16.
2401 Dunaújváros Pf. 276

MAL Zrt.

8401 Ajka, Gyártelep 598 hrsz.

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet

1239 Budapest, Ócsai út 10.

Mátészalka Szerelvénygyártó Kft.

4700 Mátészalka, Jármi út 55.

MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervezõ, Szolgáltató Kft.

8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

Méda-Star Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3780 Ládbesenyõ, Rákóczi u. 53.

MedinTech Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.

9090 Pannonhalma, Tabán u. 5.

MÉLYÉPSZER Kft.

1112 Budapest, Törökbálinti út 20.

Metacolor 97 Kft.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

METAL WORKER Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2426 Baracs, Liget sor 32/A.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

METALKONTAKT Épületgépészeti Fém
és Gáztechnológiai Szolgáltató E.C.

8000 Székesfehérvár, Berényi út 29.

MINIKALOR Kazánfelújító és Szolgáltató Kft.

9081 Gyõrújbarát, Zrínyi út 20–24.

Miskolci Hõszolgáltató Kft.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Mistral-Maten West Kft.

2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MONT Szerelõ- és Vállalkozó Kft.

5000 Szolnok, Batthyány út 36/A

MONTÁZS 4 Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u.107.

Mölling Kft.

2040 Budaörs, Árok u. 10/B
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MULTINOX Kft.

1103 Budapest, Kada u. 32/B

MUNTYÁN és TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.

M-U-T Hungária Kommunális Jármûgyártó és
Kereskedelmi Kft.

2851 Környe, Iparcentrum 3.

New Konstruktív Kft.

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.

OILTECH Kft.

8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14.

Olajkarb Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerõmûvi
Üzletágigazgatóság

7030 Paks, Dankó Pista u. 1.

OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, Atomerõmûvi
üzletágigazgatóság és Vértesi Szakág

7030 Paks, Dankó Pista u. 1.

PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

Pannon Hõerõmû Zrt.

7630 Pécs, Edison u. 1.

Pannon Petroleum Kft.

8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.

PANTECH Kft.

2440 Százhalombatta, MOL NyRt. – 1. Ipartelep

PARÁZS Szolgáltató Kft.

2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.

PARTNER Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft.

7030 Paks, Vasút u. 2.

PCI Ipari Autimatizálási Fõvállakozó és Kivitelezõ Zrt.

2443 Százhalombatta, Pf. 11.

PDO Szerelõipari és Kereskedelmi Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.

PENTSTAR Service Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.

Perecesi Oil Szerviz Kft.

3530 Miskolc, Bihari u. 3.

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft.

7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.

PETROL Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

PETROLSZOLG Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

PIROGOLD Kft.

2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2.

Privát Techno-Szer Kft.

3599 Sajószöged, Kodály u. 1.

Prompt’94 Kft.

3263 Domoszló, Ságvári u. 44.

PROPÁN’93 Szerelõ - Gyártó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

PULZUS Zrt.

1112 Budapest, Kõérberki út 16.

QPLAN Hûtéstechnikai Tervezõ és Szolgáltató Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 240/B

QUICK 2000 Kft.

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.

RAMICO Gázvezetéképítõ és Szerelõ Kft.

1126 Budapest, Ugocsa u. 4/A

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. – Fióktelep, Dorog 2510 Dorog, Esztergomi út 27.
Gépészeti és Építészeti Szakterület
ROHÉ Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 9.

Rohr- und Stahl Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ROZMARING-SZALÓ Kft.

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.

SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72–74.

SÁNDOR és TÁRSA Kazán- és Fûtéstechnika Kft.

5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.

SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft.

8400 Ajka, Kossuth u. 17.

SILVÓ Zrt.

1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

Slovenské Energetické Strojárne a.s.

Toveranská 210 SK-935 28 Tlmaèe
3580 Tiszaújváros, Neumann János u. 3.

SOMOGY PLUSZ Kft.

7400 Kaposvár, Kõrösi Csoma S. u. 2/7.

SP POWER Energetikai Szolgáltató Kft.

5900 Orosháza, Csabai u. 40/B

Spitzer Siló Pécs Jármûgyártó Kft.

7634 Pécs, Szentlõrinci u. 15.
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Stahl Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

Start Kontakt Kft.

7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 14.

Startoil Szerviz Kft.

1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.

STELL-VENT EGER Kft.

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 Kft.

1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1.
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

2628

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4. szám

Gazdálkodószervezet neve

Címe

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 Kft.

9022 Gyõr, Móricz Zsigmond rakpart 1. B épület
1. emelet D3.

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.

VOLUMIX Kft.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

VULKÁN Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2022 Tahi, Szõlõ u. 2.

W.N.M. Kontur Bt.

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 122.

Weinberg ‘93 Építõ Kft.

3950 Sárospatak, Malomkõgyár út 7.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft.

2900 Komárom, Laktanya köz 9.

Z.V.G. Kft.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.

Zauner Anlagentechnik GmbH

A-4702 WallernMauer 20/Gewerbepark

ZÖLDÁG Kft.

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 közzététele a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.
Gazdálkodószervezet neve

Címe/telephely(ek) címe

A-10 Zrt.

6728 Szeged, Eper u. 10.

Active Szolgáltató Kft.

4551 Nyíregyháza, Diák u. 18.

ÁCSK Kft.

2100 Gödöllõ, Palotakert 11.

Additiv Bt.

1021 Budapest, Völgy utca 32/B

ÁEF Labor Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 45.

AK-S Kft.

1115 Budapest, Kelenföldi út 2.

AMBA GYGV Kft.

8200 Veszprém, Tímár u. 3/B

Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.

9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
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Címe/telephely(ek) címe

Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kft.

1215 Budapest, Pozsonyi u. 6.

ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft.

1221 Budapest, Magdolna u. 6.

Bárdi Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft.

6000 Kecskemét, Tüzér u. 2.

B-Inducoop Ipari Vállalkozási Kft.

3580 Tiszaújváros, Honvéd u. 10.

Biopetrol Kft.

6726 Szeged, Thököly u. 55.

BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.

BIS Hungary Kft.

2442 Százhalombatta, Erõmû út 2–4.

BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
és 2442 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

BorsodChem Zrt. Központi Karbantartó Üzem

3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Borsod-MONTEX Kft.

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.

Bronti 99 Kft.

8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

Budaplast Mûanyagipari és Kereskedelmi Zrt.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 104.
Telephely: 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 54.

Chem Waste Vegyipari Szolgáltató Kft.

1182 Budapest, Nagyenyed u. 64.

CHEMORIENS

1121 Budapest, Budafoki út 187–189.

CH-PLUSSZ 2000 Kft.

6750 Algyõ, Ipartelep hrsz.: 01882/2
Telephely: 5945 Kardoskút, MOL Ipartelep 037/3 hrsz.

CM Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOPTECH Kft.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.

CORROCONT NDT Kft.

1124 Budapest, Szendi u. 1.

CSÕ-MONTAGE Technológiai
és Épületgépészeti Szerelõ Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

Csúzi Antal e.v.

Székhely: 6737 Kecel, Tavasz u. 5.
Telephely: 6237 Kecel, III. körzet 78.

DI Hungary Kft.

1151 Budapest, Késmárk u. 9.

DKG-EAST Zrt.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DRAIN Ép-Ker Kft.

6758 Röszke, Szegedi út 7.

DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.

Egerfém Kft.

3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.

ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.

2432 Szabadegyháza, Dózsa Gy. út 4.

ELGOSCAR – 2000 Kft.

1134 Budapest, Klapka u. 1–3.

Elsõ Vegyi Industria

1139 Budapest, Kartács u. 6., Helsinki út 138–146.,
Könyves út 132.

Energia Kazánjavító Kft.

6750 Algyõ, Jura Ipari park 40.

Energie-Generol Kft.

3292 Adács, Aradi vértanúk u. 3.

Energoszerviz Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft.

4031 Debrecen Kishatár u 26.

Enviszam Környezetvédelmi Kft.

4026 Debrecen, Csokonai u. 14.

ÉPDU-FERR Építõipari Kft.

2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.

ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. VII/5.

EU-ARK Kft.

3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

EUROSOL Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 10. ép.

EUROTIP Ipari, Ker. és Szolg. Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. – 1. sz. telep

EXTRAKARB Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft.

6413 Kunfehértó IV. körzet 27.
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Címe/telephely(ek) címe

Faragó és Társa Kft.

6300 Kalocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Fémszer ’97 Kft.

4033 Debrecen, Szitás u. 8.

FER 3331 Kft.

1138 Budapest, Révész u. 2.
Üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2.

FLÓRA Bt.

2111 Szada, Ady E. u. 13/B

FNT Projekt Vegyipari Gépészeti Kft.

1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 10.

F-Z Team Kft.

6794 Üllés, Dózsa György u. 42.

Generál Westing Kft.

9730 Kõszeg, Malomárok u.15.

GEOPROTECT Kft.

1095 Budapest, Máriássy 7.

Gépkar Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút u. 2.

Gépkontrol Kft.

4064 Nagyhegyes-Gólyás, hrsz: 0159

GIA-Hungária Kft.

1139 Budapest, Kartács u. 24–36.

GLB Alkatrészgyártó Kft.

6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.

GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató
és Koordinációs Kft.

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.

GÖNCZI és FIA Kft.

1044 Budapest, Ipari park u. 9.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.

2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GRP Plasticorr Kft.

1097 Budapest, Illatos út 7.

Grüntech Környezettechnikai Kft.

6640 Csongrád, Muskátli u. 15.

Gyémánt-Net Kft.

4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park hrsz: 5862

HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. f. a.

4031 Debrecen, Határ út 1022.

Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft.

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 30.

H-T Speciál 2000 Kft.

1194 Budapest, Iparos u. 7.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.

2890 Tata, Nagysándor József u. 11.
Telephely: 2851 Környe, Tópart u. 1/A

IMH Kft.

2401 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16. Pf. 380.

IMO Hungária MS Ipari Szerelõ Kft.

3531 Miskolc, Gyõri kapu 24/B

Interexpress LT Kft.

8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.

ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

Kartec-Ép Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Kereszt utca 2.

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút utca 10.

Kovács és Társai 97 Kft.

6771 Szeged, Magyar u. 150.

KÖRTE Környezettechnika Kft.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9–11.

KRAFTWERK METALL Kft.

3700 Kazincbarcika, Egressy u. 1.

Kristály-99 Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft.

4025 Debrecen, Petõfi tér 7.

KVALITERV Bt.

6727 Szeged, Irinyi J. u. 1.

Magyar Gyárépítõ Társulás

1112 Budapest, Kapolcs u. 16.
2401 Dunaújváros Pf.: 276.

Majoros Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29.

Mechaplan ‘97 Kft.

8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

Metacolor 97 Kft.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

METHODIC Hungária Kft.

1111 Budapest, Karinthy F. út 8.

MINELL Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Mistral-Maten West Kft.

2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MONTÁZS 4 Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u.107.

MÖLLING Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Árok u. 10/B
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MULTINOX Kft.

1103 Budapest, Kada u. 32/B

NDT Kkt.

2030 Érd, Katalin út 3.

Olajkarb Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

OLVEX Kft.

2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 2.

OMEGA GM" Építõipari Tervezõ-, Lebonyolító
és Kivitelezõ Kft.

8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13.

Opál Szerviz Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

2030 Érd, Duna u. 27/C

PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

Pannon Petroleum Kft.

8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.

PANTECH Kft.

2440 Százhalombatta, MOL NyRt. – 1. Ipartelep

PCI Ipari Automatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Zrt.

2443 Százhalombatta, Pf.: 11.

PDO Szerelõipari és Kereskedelmi Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.

PENTSTAR Service Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.

Perecesi Oil Szerviz Kft.

3530 Miskolc, Bihari u. 3.

PETROL Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

PETROLSZOLG Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

Petrolventil Kft.

6750 Algyõ, MOL Ipartelep m1884/20 hrsz.

Pirazol Kft.

3100 Salgótarján, Fülemüle u. 9.

PIROTECH-NIKA Építõ és Tüzeléstechnikai Kft.

2890 Tata, Baji út 6.

PROMPT ’94 Kft.

3263 Domoszló, Ságvári u. 44.

PROPÁN’93 Szerelõ - Gyártó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

R+R Konzorcium Kft.

6000 Kecskemét, Selyem u. 17.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. – Fióktelep, Dorog 2510 Dorog, Esztergomi út 27.
Gépészeti és Építészeti Szakterület
RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft.

6414 Pírtó, Zsobostói dûlõ 49.

SECHTERM NOVO Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Kft.

1032 Budapest, Kiscelli út 62.
Telephely: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 12.

SILVÓ Zrt.

1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

Stahl Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STROJE MECHANIZMI A.S.

9290 Dunajskaja Streda, Galantaska cesta 4 (Szlovákia)

SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.

SZERSZIG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2443 Százhalombatta, MOL 1. telep 32. ép.

TAG Tartály és Acélszerkezetgyártó Kft.

8860 Tab, Csapapuszta

Tank-Service Kft.

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

TANK-SZER Kft.

7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TARTÁLYSZERVIZ Kkt.

2510 Dorog, Hársfa utca 24.

Technokoord Koordinációs és Szolgáltató Kft

4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A

Techno-Produkt Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

Technoszer Építõipari és Technológiai Szerelõ Kkt.

1045 Budapest, Madridi u. 6–8.

Technoszer Kft.

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 91.

TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.

Techszerviz Kft.

4029 Debrecen, Csapó u. 42.

Tempó Kúttechnika Tervezõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
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TERRA Városkút

1211 Budapest, Központi út 67.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Mûszaki Felügyelet

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Pf. 20

Transelektro Ganz-Röck Kazán- és Erõmûvi
Berendezések Zrt.

1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1.
Telephely: Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

TRIÁSZ -95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyírgyháza, Pazonyi tér 11.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.

8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár

Üzemanyagkút Bt.

8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.

VASANFER Kft.

2220 Vecsés, Dózsa György út 86.

VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft.

5000 Szolnok, Nagysándor J. út 35.

Vasipari és Tartálygyártó Kft.

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VEGYKOMPLEX Kft.

2443 Százhalombatta, MOL I telep

Ventacid-Hungaria Kft.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

VERECUNDUS Kft.

1106 Budapest, Gyakorló köz 3.

VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft.

2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.

VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.

V-METÁLBAU Kft.

3525 Miskolc, Dr. Antall József park 2.

VOLUMIX Kft.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft.

2900 Komárom, Laktanya köz 9.

Z.V.G. Kft.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
KÖZLEMÉNYEK

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának közleménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával és
a szakszervezeti taglétszám 2011. évi igazolásával összefüggõ feladatokról .............................................................................. 2634
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 1/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Tiszaszentimre K-25 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl ................................................................................ 2635
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 2/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Nemesgulács K-4 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ határozat módosításáról ....................................................... 2635
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 3/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Szeged B-735 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezõ határozat
kijavításáról ...........................................................................................
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 4/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Kisvárda B-154 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl ....
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 5/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Kaposvár K-232 OKK számú kút gyógyvizének
nyilvántartásból való törlésérõl .....................................................
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 6/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Nyírbátor K-363 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl ....
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 7/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl .......
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 8/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Makói „Marosi Gyógyiszap” számára gyógyiszap megnevezés használatának engedélyezésérõl ............
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 9/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Kisújszállás B-102 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl .............................................
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10/2011. (EüK. 6.) OTH
közleménye Marcali K-24 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl ....
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A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának
közleménye
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával
és a szakszervezeti taglétszám 2011. évi igazolásával összefüggõ feladatokról
A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (továbbiakban: KOMT) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a 2011. március 21-én megtartott ülésén kisorsolta
azt az idõpontot, amelyre nézve a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitását meg kell állapítani.
A sorsolás eredménye szerint a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszáma igazolásához a 2011. február
havi taglétszámot kell alapul venni.
A taglétszámot igazoló adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok:
1. Munkáltatóknál (költségvetési intézményekben) mûködõ szakszervezeteknek (alapszervezeteknek) igazolniuk kell a 2011.
február havi állapot szerint azoknak a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a számát, akiknek szakszervezeti
tagdíját a munkáltató vonja le az illetménybõl, illetve akik közvetlenül a munkahelyi szintû szakszervezet pénztárába fizetik be a
tagdíjat.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek elektronikusan a kormányzati honlapon a Munkaügyi Kapcsolatok Információs
Rendszerben (a továbbiakban: MKIR) mûködõ „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en
keresztül kell eleget tenni a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott adatok megadásával. Az elektronikus adatszolgáltatást
követõen az igazolás a rendszerbõl kinyomtatható vagy elektronikus adathordozóra kimenthetõ. Az igazolást kinyomtatva vagy
elektronikus adathordozón a következõknek kell megküldeni:
– egy példányt a saját felettes szakszervezeti ágazati (szakmai) központjába, illetve ha közvetlenül országos szakszervezeti
konföderációhoz tartozik, akkor az országos szakszervezeti konföderáció központjába;
– egy példányt a munkáltatót fenntartó helyi önkormányzat jegyzõjének.
2. A szakszervezeti központoknak (területi, ágazati szakszervezet, szakszervezeti konföderáció) a 2011. február havi állapot
szerint kell igazolniuk azoknak a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a létszámát, akiknek szakszervezeti
tagdíját a munkáltató vonja le az illetménybõl, illetve akik a szakszervezeti központok pénztárába közvetlenül fizetik be a tagdíjat.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek elektronikusan a kormányzati honlapon az MKIR-ben mûködõ „Közalkalmazotti
szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en keresztül kell eleget tenni a Rendelet 4. § (2) bekezdésében
meghatározott adatok megadásával. Az elektronikus adatszolgáltatást követõen az igazolás a rendszerbõl kinyomtatható vagy
elektronikus adathordozóra kimenthetõ.
Az igazolás egy példányát kinyomtatva vagy elektronikus adathordozón a munkáltatót fenntartó helyi önkormányzat
jegyzõjének kell megküldeni.
3. Azon munkáltatók (költségvetési intézmények) fenntartójának, amely munkáltató(k) nem kapcsolódik(nak) a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága központi illetmény-számfejtési rendszeréhez (KIR-hez), igazolniuk kell a 2011. február 1-jei
állapot szerint a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámát.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek elektronikusan a kormányzati honlapon az MKIR-ben mûködõ „Közalkalmazotti
szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en keresztül kell eleget tenni a Rendelet 2. § (2) bekezdésében
meghatározott adatok megadásával.
A KOMT felhívja a közalkalmazottakat képviselõ ágazati szakszervezetek, munkahelyi szervezetek és a 3. pontban említett
munkáltatók fenntartóinak figyelmét a következõkre:
– A Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben mûködõ „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus
adatgyûjtõ rendszer” internet címe: http://www.mkir.gov.hu.
– Az elektronikus adatszolgáltatás érdekében az MKIR-en keresztül azonosító kódot kell igényelni a rendszer üzemeltetõjétõl,
amely az adatszolgáltatásra kötelezettet bejelentkezésétõl számított 5 napon belül azonosító kóddal látja el.
– Az adatszolgáltatás határideje: 2011. április 30. napja.
– Az adatokba történõ betekintéshez azonosítót igényelhet még a települési önkormányzati RMB tagja.
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A reprezentativitás megállapításával kapcsolatos helyi feladatok
Munkáltatói (költségvetési intézményi) szinten a reprezentativitás megállapításának eljárási szabályait a munkáltató és a
szakszervezet(ek) állapítják meg.
Helyi önkormányzati szinten a Rendelet 7. § (3) bek. b) pontja alapján létre kell hozni az önkormányzati Reprezentativitást
Megállapító Bizottságot, melynek tagjai a Rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint a jegyzõ, fõjegyzõ, valamint a helyi
önkormányzati szintû érdekegyeztetésben részt vevõ szakszervezetek vagy az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy
kijelölt képviselõje.
Budapest, 2011. március 21.
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 1/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Tiszaszentimre K-25 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Protherm Kft. (5322 Tiszaszentimre, hrsz. 0100/2.) – mint fenntartó és üzemeltetõ számára a
Tiszaszentimre K-25 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti- felhasználására „Szentimre
Kristályvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (493-11/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 2/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Nemesgulács K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nemesgulács K-4 OKK számú kút természetes ásványvíz tekintetében a természetes
ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ 126/Gyf/2008. számú határozatot az alábbiak szerint módosította: a természetes
ásványvíz neve: „ROYAL AQUA”. Fenntartó és üzemeltetõ: Mózakva Kft. (8284 Nemesgulács, 07/5 hrsz.) (360/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 3/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Szeged B-735 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezõ
határozat kijavításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szeged B-735 OKK számú kút vizének gyógyvízzé minõsítése tárgyában kiadott 239-3/2010.
számú határozatot hivatalból az alábbiak szerint kijavította: a hévízkút kútkataszteri sorszáma: B-735. Fenntartó és üzemeltetõ:
Hunguest Hotels Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) (239-6/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 4/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Kisvárda B-154 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Idegenforgalmi és Szabadidõ Centrum Nonprofit Kft. (4600 Kisvárda, Flórián tér 6.)
fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Kisvárda B-154 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz
megnevezés használatát engedélyezi (678-12/OTH/2010.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 5/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Kaposvár K-232 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kaposvár K-232 OKK számú kút vizét – amely számára a gyógyvíz megnevezés használatát
külsõ (fürdési célú) felhasználására a 219/Gyf/2000. számú határozattal engedélyezte – törli a gyógyvizek nyilvántartásából
(758/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 6/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Nyírbátor K-363 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Nyírbátor Város Önkormányzat (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) fenntartásában és a
Nyírbátori Városfejlesztõ és Mûködtetõ Kft. (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) üzemeltetésében lévõ Nyírbátor K-363 OKK
számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (491-13/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 7/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hungarospa Hajdúszoboszló Gyógyfürdõ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Szent István
park 1–3.) fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Hajdúszoboszló B-345 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (587-7/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 8/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Makói „Marosi Gyógyiszap” számára gyógyiszap megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Makó Város Önkormányzat (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) fenntartásában és a Makói
Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5–7.) üzemeltetésében lévõ makói – a Maros folyó medrébõl kitermelt –
iszap számára a gyógyiszap megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (607/OTH/2010.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 9/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
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Kisújszállás B-102 OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kisújszállás B-102 OKK számú kút vizét – amely számára a gyógyvíz megnevezés
használatát külsõ (fürdési célú) felhasználásra a 77/Gyf/2000. számú határozattal engedélyezte – törli a gyógyvizek
nyilvántartásából. (551/OTH/2010.)

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10/2011. (EüK. 6.) OTH közleménye
Marcali K-24 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Marcali Város Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) fenntartásában és a Marcali
Fürdõ és Szabadidõközpont (8700 Marcali, Rózsa u. 2/A) üzemeltetésében lévõ Marcali K-24 OKK számú kút vizének külsõ
(fürdési célú) felhasználására gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (86-12/OTH/2010.).
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bárd Károly
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és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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