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2011. évi CLXX. törvény

a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek

lakhatásának biztosításáról*

Az Országgyûlés a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult természetes személyek lakhatási

problémáinak megoldása, valamint a gazdasági válság hatásainak tompítása érdekében, összhangban Magyarország gazdasági

lehetõségeivel, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában

a) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

természetes személyek közössége,

b) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerzõdésbõl eredõ

lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségébõl a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének

kétszeresét, és e törvény hatálybalépésének napján száznyolcvan napot elérõ vagy meghaladó késedelmes

tartozása áll fenn,

c) hitelezõ: az a pénzügyi intézmény és az a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ jogosult, akinek javára a

lakóingatlanon jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,

d) jelzáloghitel-szerzõdés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerzõdés, ideértve az

életbiztosítási szerzõdéssel vagy lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel kombinált kölcsönszerzõdést is, amelynek

hitelkockázati fedezete Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított jelzálogjog,

e) kényszerértékesítési kvóta: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok

kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvényben ekként meghatározott fogalom,

f) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban

fa) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra

használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel,

fb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó

föld együttese,

g) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

meghatározott fogalom, ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ és ott jogszerûen tevékenységet végzõ,

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is,

h) szociálisan rászorult személy: aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak

ellátásában részesül,

i) természetes személy:

ia) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,

ib) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot

meghaladó tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett

lakóhellyel rendelkezik,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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ic) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

id) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján

ilyen jogállásúnak ismerték el,

j) végrehajtás alá vont ingatlan: az a lakóingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történõ

bejegyzésével – végrehajtás alá vontak,

k) zálogkötelezett: a hiteladós személyétõl eltérõ azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi

intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerzõdés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba.

II. FEJEZET

A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ

2. A Nemzeti Eszközkezelõ jogállása

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az állam által alapított egyszemélyes zártkörûen mûködõ részvénytársaság, amelynek

részvénye forgalomképtelen.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ felett az alapítói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gyakorolja.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet.

(4) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) alapítására és mûködésére a gazdasági társaságokról szóló törvényt,

b) az állami vagyonnal való gazdálkodására az állami vagyonról szóló törvényt

az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A Nemzeti Eszközkezelõ feladatai

3. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen –

megvételre felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és

javára megvásárolja,

b) az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási

bejegyzése érdekében,

c) az általa megvásárolt lakóingatlan felett vagyonkezelõi jogot gyakorol,

d) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerzõdés útján hasznosítja,

e) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,

f) az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek részére az állami tulajdon

használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az állam teherbíró képességéhez igazodva,

a társadalmi szükségletek, a célszerûség és a gazdaságosság szempontjai figyelembevételével, a rendelkezésére álló

források erejéig látja el.

4. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során közremûködõt vesz igénybe,

a közremûködõnek rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltétellel, amely biztosítja a kiszervezett

tevékenység maradéktalan és szakszerû ellátását és a személyes adatok védelmét.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait

jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló

gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos jog alapján látja el.

5. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ és a pénzügyi intézmény a lakóingatlanok Nemzeti Eszközkezelõ általi megvásárlása

érdekében történõ együttmûködésre vonatkozó keretszerzõdést köt.
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(2) A keretszerzõdés tartalmazza különösen a hiteladós, illetve a zálogkötelezett által e törvény alapján benyújtandó

igazolások és nyilatkozatok a Nemzeti Eszközkezelõ részére történõ megküldésének módját, valamint a

lakóingatlanok megvásárlásának kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány formai és tartalmi követelményeit.

4. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésére vonatkozó szabályok

6. § A lakóingatlant a Nemzeti Eszközkezelõ abban az állapotban veszi át az eladótól, és adja bérbe, amelyben az az

adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjában van.

7. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõt a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú lakóingatlanok után vagyonkezelési díjfizetési

kötelezettség és visszapótlási kötelezettség nem terheli.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a vagyonkezelés során

a) az állami vagyont elsõdlegesen bérleti szerzõdés alapján bérbeadással hasznosítja,

b) kezdeményezheti a vagyonkezelésében lévõ lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását,

c) a lakóingatlant elidegenítheti.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ a megüresedett lakóingatlant nyilvános pályázat keretében vagy az állami adóhatóság

lakóingatlan fekvése szerinti területi szerve útján az Elektronikus Árverési Felületen értékesítheti.

III. FEJEZET

A LAKÓINGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A lakóingatlan megvásárlásának feltételei

8. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel

együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha

a) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa szociálisan rászorult személynek minõsül,

b) a hiteladós bejelentett lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követõen folyamatosan az állam számára

megvételre felajánlott lakóingatlan,

c) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább két gyermeket

nevel, akikre tekintettel a hiteladós a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult,

d) a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást

biztosító használati joga nincs, illetve ha a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában

van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott ingatlan már

nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, amennyiben a hiteladós

– vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett – és megvételre felajánlott

lakóingatlanban lakó közeli hozzátartozója is az adott ingatlanban lakna,

e) a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2009. december 30-a

elõtt megkötött jelzáloghitel-szerzõdés alapján jött létre,

f) a jelzáloghitel-szerzõdés ingatlanfedezetét kizárólag az államnak megvételre felajánlott lakóingatlan képezi,

g) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten és a megyei

jogú városokban a tizenöt millió forintot, egyéb településeken a tíz millió forintot nem haladta meg, és a

jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor a kölcsön összege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel

kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a nyolcvan százalékát, az önerõ növelése érdekében nyújtott

állami támogatásokkal érintett jelzáloghitel-szerzõdések esetén a száz százalékát, de elérte a huszonöt százalékát,

h) a lakóingatlant az arra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény kényszerértékesítésre jelölte,

i) a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ minden pénzügyi intézmény

ia) külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön,

és elfogadja a 9. § alapján a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár 20. § szerint rá esõ hányadát, és

ib) lemond a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal biztosított, a hiteladóssal szemben fennálló minden

további követelésérõl.

8 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



(2) Ha a lakóingatlant több jelzálogjog is terheli, az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek teljesülését azon

jelzáloghitel-szerzõdés esetében kell vizsgálni, amelyet a hiteladós azzal a pénzügyi intézménnyel kötött, amelynél

a 11. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozatot benyújtotta.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerint felajánlott lakóingatlant – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel – abban

az esetben is megvásárolja, ha az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltétel a zálogkötelezett vagy a vele

egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa tekintetében és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel a

zálogkötelezett tekintetében fennáll.

6. A lakóingatlanért fizetendõ vételár

9. § A lakóingatlan vételára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény

követelésének – több ilyen követelés esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legelsõ ranghelyen álló,

jelzálogjoggal fedezett követelés – alapjául szolgáló jelzáloghitel-szerzõdésben megállapított forgalmi érték

a) 55%-a, ha a lakóingatlan Budapesten vagy megyei jogú városban található,

b) 50%-a, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,

c) 35%-a, ha a lakóingatlan községben található.

7. A hiteladós és a zálogkötelezett visszavásárlási joga

10. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a hiteladós vagy, ha a lakóingatlan nem

a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett javára visszavásárlási jogot enged, amelyet a hiteladós vagy

a zálogkötelezett az adásvételi szerzõdés megkötésének hónapját követõ hatodik hónap elsõ napjától az adásvételi

szerzõdés megkötésének hónapját követõ huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat.

(2) A visszavásárlási jog a hiteladóst, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet

akkor is megilleti, ha a lakóingatlan a települési önkormányzat tulajdonába kerül. A települési önkormányzat

tulajdonába került lakóingatlan esetében a visszavásárlási jogot a hiteladós vagy a zálogkötelezett a települési

önkormányzattal szemben gyakorolhatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog megszûnik, ha a lakóingatlanra vonatkozó bérleti jog megszûnik.

(4) A visszavásárlási vételár

a) a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszegnek a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésétõl a lakóingatlan

Nemzeti Eszközkezelõ részére megvételre történõ felajánlásáig a hiteladós által kifizetett tõketörlesztések

összegével csökkentett értéke, vagy

b) a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlanért fizetett, e törvény alapján meghatározott vételárnak a Nemzeti

Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ

idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege

közül a magasabb összeg.

(5) Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett visszavásárlási jogát gyakorolja, a lakóingatlanért általa fizetett visszavásárlási

vételárból a központi költségvetést illeti meg a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett

vételár. Ha a visszavásárlási vételár a (4) bekezdés a) pontja szerint került meghatározásra, a települési önkormányzat

tulajdonába került lakóingatlan esetében a települési önkormányzatot illeti meg a visszavásárlási vételár és a Nemzeti

Eszközkezelõ által kifizetett vételárnak a Nemzeti Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés

keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege közötti

különbözet.

(6) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésével egyidejûleg – a 10. § (1) bekezdés szerinti

lejárati határnap adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontjának feltüntetésével, a bejegyzési kérelemben

foglaltaknak megfelelõen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi.

(7) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a Nemzeti Eszközkezelõ kérelmére

a) az (1) bekezdés szerinti határidõ elteltét követõen, vagy

b) a bérleti jogviszony megszûnése esetén a jogosult törlési engedélye vagy a bérleti jogviszony megszûnését

megállapító bírósági határozat alapján

törli az ingatlan-nyilvántartásból.
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8. A lakóingatlan megvásárlására vonatkozó szándék bejelentésének szabályai

11. § (1) A pénzügyi intézmény a hiteladóst és a zálogkötelezettet – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyidejû

tájékoztatása mellett – értesíti arról, ha a lakóingatlant az adott negyedéves kényszerértékesítési kvóta alapján

kényszerértékesítésre jelölte.

(2) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – az értesítés

kézhezvételét követõ 30 napon belül a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény útján írásban,

szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan állam által történõ megvásárlását. Ha a

lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzáloghitel-szerzõdés alapján több pénzügyi intézmény javára is

jelzálogjogot jegyeztek be, a rangsorban elõrébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan megvásárlását

kezdeményezni.

(3) A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell

a) a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzõjének a szándéknyilatkozat benyújtásának

idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított igazolását a 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel

teljesülésérõl,

b) a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított

igazolását a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,

c) a hiteladós nyilatkozatát a 8. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,

d) a hiteladós, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett nyilatkozatát arról,

hogy

da) a lakóingatlant – ha annak tulajdoni lapjából az nem állapítható meg – végrehajtás alá vonták-e,

db) a lakóingatlan tulajdonjogának az államra történõ átruházása feltételeit és annak jogkövetkezményeit

tudomásul veszi.

12. § (1) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a 8. §

(1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott feltételek fennállnak-e, és errõl a hiteladóst, valamint ha a lakóingatlan

nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettet írásban tájékoztatja.

(2) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított legkésõbb 30 napon belül dönt arról, hogy

a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja. Ha a pénzügyi intézmény a

tulajdonjog átruházásához nem járul hozzá, errõl haladéktalanul tájékoztatja a hiteladóst, és – ha a lakóingatlan nem a

hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet.

13. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja,

errõl – a szándéknyilatkozat és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott igazolások és nyilatkozatok megküldésével

együtt – haladéktalanul értesíti a Nemzeti Eszközkezelõt, és megjelöli a saját követelésének összegét,

a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi

értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, valamint a hiteladós által a jelzáloghitel-szerzõdés

alapján teljesített tõketörlesztések összegét.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerinti adatok beérkezésétõl számított 15 napon belül értesíti valamennyi

hitelezõt a szándéknyilatkozat beérkezésérõl, és felhívja õket, hogy a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül

jelentsék be a követeléseik összegét, a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi

értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, és a jelzáloghitel-szerzõdés alapján teljesített

tõketörlesztések összegét. A hitelezõnek a jelzálogjoggal biztosított követelése összegét azzal a nappal mint

fordulónappal kell megjelölnie, amely napon a hiteladós szándéknyilatkozatát a pénzügyi intézménynél benyújtotta.

(3) Ha ugyanazon hitelezõ javára a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlan vonatkozásában több jelzálogjogot is

bejegyeztek az ingatlan-nyilvántartásba, e hitelezõt minden bejegyzett jelzálogjog tekintetében önálló hitelezõnek

kell tekinteni, kivéve, ha a jelzálogjogok az ingatlan-nyilvántartásban közvetlenül egymást követõ ranghelyen állnak.

(4) Nem akadálya a lakóingatlan tulajdonjoga átruházásának, ha a lakóingatlanon bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ,

pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõ a jelzálogjoggal biztosított követelésének összegérõl nem nyilatkozik.

Ebben az esetben a Nemzeti Eszközkezelõ a hitelezõ javára e törvény alapján megállapítható vételárhányadot bírósági

letétbe helyezéssel teljesíti, és errõl tájékoztatja a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõt, a hiteladóst és

– ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján
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a jelzálogjoggal biztosított követelés járulékai nem határozhatók meg pontosan, a vételárhányad számításának alapját

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog által biztosított követelés tõkeösszege képezi.

14. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a követelés bejelentését követõ 15 napon belül a hitelezõk bejelentett követelései alapján

vételár-felosztási tervet készít, és tájékoztatja a hitelezõket a részükre kifizethetõ vételárhányadról.

(2) A pénzügyi intézmény a vételár-felosztási terv kézhezvételét követõ 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a

lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához hozzájárul-e, a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból

meg nem térülõ, hiteladóssal szembeni követelését véglegesen elengedi, valamint a vételár rá esõ részének

megfizetését követõen haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot.

(3) Ha valamennyi pénzügyi intézmény hozzájárul a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból meg nem

térülõ követelése elengedéséhez, továbbá nyilatkozik arról, hogy a vételár rá esõ részének megfizetését követõen

haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot, a Nemzeti Eszközkezelõ e tényrõl tájékoztatja

a jelzáloggal rendelkezõ hitelezõket.

(4) A pénzügyi intézmény a hozzájáruló nyilatkozatához kötve van mindaddig, ameddig a Nemzeti Eszközkezelõ

az adásvételi szerzõdést a hiteladóssal, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –

a zálogkötelezettel meg nem köti, de legfeljebb a szándéknyilatkozat Nemzeti Eszközkezelõ számára történõ

átadásától számított 90. napig.

9. A végrehajtási eljárás szünetelése és folytatása

15. § (1) Ha a 8. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, és a hiteladós vagy a zálogkötelezett

nyilatkozata alapján a lakóingatlant bírósági vagy közigazgatási végrehajtás alá vonták, a 11. § (1) bekezdése szerinti

pénzügyi intézmény 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtónál a végrehajtás szünetelését. A pénzügyi intézmény

nyilatkozata alapján a megvételre felajánlott lakóingatlanra bejegyzett valamennyi végrehajtási jog vonatkozásában

a végrehajtás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 52. § g) pontja alapján szünetel.

(2) Ha a jelzáloghitel-szerzõdés szerint a hitelezõ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 257. § (2) és

(3) bekezdése szerint jogosult a lakóingatlant bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni, az (1) bekezdés szerinti

feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény haladéktalanul intézkedik az iránt, hogy a lakóingatlan lekerüljön az

adóhatóság Elektronikus Árverési Felületérõl.

16. § (1) A végrehajtási eljárás folytatódik, ha

a) valamely pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához nem járul hozzá,

b) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant nem vásárolja meg, vagy

c) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant megvásárolja, de a végrehajtás nem kizárólag a lakóingatlanra

vonatkozóan indult.

(2) A végrehajtás az (1) bekezdésben foglalt esetben attól a naptól folytatódik, amikor a pénzügyi intézménynek

a hozzájárulása elutasításáról vagy a Nemzeti Eszközkezelõnek a vételi ajánlat visszautasításáról, vagy az ingatlan

megvásárlásáról szóló tájékoztatását a végrehajtó kézhez veszi.

10. Az adásvételi szerzõdés megkötésének és az állam tulajdonszerzésének szabályai

17. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ megbízza azt a pénzügyi intézményt, amelynél a szándéknyilatkozat benyújtásra került, hogy

az adásvételi szerzõdés aláírásának tárgyi feltételeit biztosítsa. A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdést

az állam nevében megköti.

(2) Az adásvételi szerzõdés mellékletként tartalmazza

a) a vételár-felosztási tervet, amelyet a hiteladósnak, több hiteladós esetén minden hiteladósnak, vagy – ha a

lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettnek írásban jóvá kell hagynia,

b) az aláírt lakásbérleti szerzõdést,

c) a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézménynek a vételárhányad kifizetésének feltételétõl

függõ tartozáselengedõ nyilatkozatát.

18. § (1) Az állam a lakóingatlan tulajdonjogát a hatósági árverési vétel hatályával – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel

tehermentesen – szerzi meg.

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11



(2) A megvásárolt lakóingatlanon teherként csak a következõ jogok maradhatnak fenn:

a) a telki szolgalom,

b) a közérdekû használati jog,

c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,

d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve.

19. § A Nemzeti Eszközkezelõ az állam tulajdonjogának bejegyzése érdekében az adásvételi szerzõdést akkor nyújtja be az

ingatlanügyi hatósághoz, ha a 9. § alapján fizetendõ vételár 20. § szerinti hányadát a hitelezõknek kifizette. Az állam

tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésével egyidejûleg az ingatlant terhelõ jogokat a 18. §

(2) bekezdése szerint fennmaradó jogok kivételével az ingatlanügyi hatóság törli az ingatlan-nyilvántartásból.

11. A vételár felosztása

20. § A Nemzeti Eszközkezelõ a vételár kifizetése során a hitelezõk követelését a jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében

elégíti ki, a hitelezõ által a Nemzeti Eszközkezelõhöz írásban bejelentett követelés, vagy ha az alacsonyabb,

a jelzálogjoghoz kapcsolódóan bejegyzett követelés 1. mellékletben meghatározott mértékében.

21. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ

jogosultak követelésének az e törvényben meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, és a

lakóingatlant végrehajtás alá vonták, a fennmaradó vételárhányadot a Nemzeti Eszközkezelõ a végrehajtó kezéhez

teljesíti.

(2) Ha a lakóingatlan értékesítése miatt a hiteladósnak, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –

a zálogkötelezettnek korábbi lakásépítési vagy lakás-felújítási kedvezménybõl eredõen, illetve bármely más korábbi

állami támogatásra tekintettel az állammal szemben fizetési kötelezettsége keletkezne, a Nemzeti Eszközkezelõ

a vételárat a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ hitelezõk követelésének az e törvényben

meghatározott mértékû kielégítését követõen elsõsorban az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítésére

fordítja.

(3) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a hitelezõk követelésének az e törvényben

meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, a fennmaradó vételárhányad a hiteladóst vagy – ha a

lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettet illeti meg azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ

hathavi bérleti díj összegének megfelelõ összeget a bérleti jogviszony fennállásáig óvadékként visszatarthat.

IV. FEJEZET

A LAKÁSBÉRLETI SZERZÕDÉS

12. A lakásbérleti szerzõdés feltételei

22. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel

(a továbbiakban együtt: bérlõ) az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlan

tekintetében határozatlan idõtartamra lakásbérleti szerzõdést köt.

(2) A lakásbérleti szerzõdés alapján a bérlõ köteles a megállapított lakbért a Nemzeti Eszközkezelõ részére havi

rendszerességgel megfizetni.

23. § A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a Lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel

kell alkalmazni:

a) a bérlõ a lakóingatlanba a lakásbérleti szerzõdés létrejöttét követõen csak a házastársát vagy élettársát, saját,

illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a családi pótlék

összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket, a zálogkötelezettet, illetve a hiteladóst

fogadhatja be, a Nemzeti Eszközkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) a lakóingatlanra bérlõtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet,

c) a lakásbérleti szerzõdés megszûnése után a volt bérlõ és a lakóingatlanban visszamaradó más személyek

elhelyezésre nem tarthatnak igényt,
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d) a bérlõ halála esetén a bérlõvel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlõ, illetve házastársa

vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, továbbá a zálogkötelezett, illetve a hiteladós a lakásbérleti

jogot folytathatják,

e) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdésben kikötheti a bérlõ lakásban történõ életvitelszerû

bentlakásának kötelezettségét,

f) a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott lakóingatlanon belüli költségek a bérlõt terhelik.

13. A lakásbérleti szerzõdés felmondása

24. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést felmondhatja, ha a bérlõ vagy a háztartás más tagja az adásvételi

szerzõdés megkötése érdekében hamisított vagy valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal a Nemzeti

Eszközkezelõt megtévesztette.

(2) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti jogviszonyt felmondja, az üresen maradt lakóingatlanra más, az e törvény

szerint bérleti jogviszony létesítésére jogosult bérlõvel bérleti szerzõdést köthet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Felhatalmazó rendelkezések

25. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a Nemzeti Eszközkezelõ és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdésben a bérlõ szociális helyzetére tekintettel

érvényesíthetõ lakbér mértékét,

b) a hiteladósnak a Nemzeti Eszközkezelõ felé keletkezett tartozásai megfizetésének elhalasztására, illetve a nem

végrehajtható tartozások leírására vonatkozóan a hiteladós szociális helyzete alapján figyelembe veendõ

feltételeket,

c) az e törvény hatálya alá tartozó lakóingatlanok bérlõk közötti cseréjéhez való hozzájárulás feltételeit.

(2) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg a Nemzeti

Eszközkezelõ 4. § (2) bekezdésében megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végzõ költségvetési

szervek és gazdasági társaságok körét.

15. Hatályba léptetõ rendelkezés

26. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–25. §, a 27. § és az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.”

16. Módosító rendelkezések

27. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (3) bekezdése a következõ

c) ponttal egészül ki:

(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha:)

„c) a pénzügyi intézmény a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot.”

(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 17. § (1) bekezdés r) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdés u) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg, a „törvény

által rögzített vételi jog” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott visszavásárlási jog” szöveg

lép.
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(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 38. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság

elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül

tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„38. a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzõje által a szociális rászorultság fennállásáról

kiállított igazolás, valamint a kincstár által a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás.”

(4) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlan kényszerértékesítését a hitelezõnek a tárgynegyedév végéig

kezdeményeznie kell, kivéve, ha a hitelezõ pénzügyi intézmény a lakáshitel fedezetéül szolgáló lakóingatlan

tulajdonjogának – a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek

lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerinti – átruházásához hozzájárult.”

28. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (9) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(9) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban

a tárgyévet követõ év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt

kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásának további

engedélyezésérõl a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány a központi költségvetést illeti meg.”

(2) Az Áht. 123/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2011. évben a 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen

a) a fejezetet irányító szerv a (2) bekezdésben foglalt korlátozással 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,

b) a kormány a fejezeti kezelésû elõirányzatok más fejezethez történõ átcsoportosításáról dönthet az évközben

felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggõ többletkiadások

teljesíthetõsége céljából.

(2) A fejezetet irányító szerv és a kormány 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.”

29. § Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXVI. törvény 30. § (5) és (7) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXX. törvényhez

A B

1
A bejegyzett jelzálogjog ranghelye

A hitelezõ kielégítésének maximális mértéke a hitelezõ által
megjelölt vagy a jelzálogjog bejegyzésének részeként

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés százalékában

2 1. ranghely 80%

3 2. ranghely 50%

4 3. ranghely 25%

5 4. és további ranghelyek 10% (a hitelezõk arányos kielégítésével)
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2011. évi CLXXXVIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl*1

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el.
1 A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2011. évi CXCIII. törvény

a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról*1

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
1 A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról*

Az Országgyûlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a központi

költségvetésrõl szóló törvény megalapozottságának független vizsgálata, valamint az államadósság csökkentésének elõsegítése

céljából az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXX. cikke, 34. cikk (5) bekezdése, 37. cikk (5) bekezdése, 40. cikke és 44. cikk

(5) bekezdése alapján a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. § E törvény alkalmazásában

a) fejlesztés: olyan – alapvetõen felhalmozási kiadásokban megtestesülõ – tevékenység, amely új, vagy a korábbinál

mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására, vagy meglevõ tárgyi eszközök

mûszaki, technikai paramétereinek javítására irányul,

b) kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti szervezet,

c) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendõ hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott

hitelt is.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE

1. Az államadósság fogalma, számítása

2. § (1) Az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésében, valamint 37. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása során

figyelembe veendõ mindenkori államadósság mutatója (a továbbiakban: államadósság-mutató) olyan százalékban

kifejezett, egy tizedesig kerekített hányados, amely

a) számlálójában az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének, és

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek egymással szembeni kötelezettségek kiszûrésével számított

(konszolidált) adósságának (a továbbiakban együtt: államadósság),

b) nevezõjében a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszerérõl szóló tanácsi rendeletben

meghatározottak szerint számított bruttó hazai terméknek

e törvény szerinti értéke szerepel.

(2) Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek

által vállalt adósságot keletkeztetõ ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok,

a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok, a többcélú kistérségi

társulások és az egyéb, jogi személyiséggel rendelkezõ társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzat) által vállalt

adósságot keletkeztetõ ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

(4) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága az általuk, saját nevükben vállalt adósságot keletkeztetõ

ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

3. § (1) Adósságot keletkeztetõ ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tõketartozása,

b) a számvitelrõl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír forgalomba

hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb

értékpapír esetén annak vételára,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel

megegyezõ, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevõi félként történõ megkötése a lízing futamideje alatt, és

a lízingszerzõdésben kikötött tõkerész hátralévõ összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzõdés eladói félként történõ megkötése

– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött

visszavásárlási ár,

f) a szerzõdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idõtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki

nem fizetett ellenérték,

g) külföldi hitelintézetek által, származékos mûveletek különbözeteként az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nél

(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év elsõ hat

hónapjában lejáró adósság elõzõ költségvetési évben történõ elõfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg

a költségvetési év elsõ hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az elõfinanszírozás céljából adósságot

keletkeztetõ ügyletbõl származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés évében azt nem

lehet elkölteni.

2. Az adósságcsökkentés

4. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényben összegszerûen meg kell határozni az államháztartás központi

alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek

adósságának a költségvetési év utolsó napjára – az Alaptörvény 36. cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelõen –

tervezett értékét.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben az (1) bekezdésben foglalt értéket oly módon kell meghatározni, hogy

annak alapján az államadósság megelõzõ évhez (a továbbiakban: viszonyítási év) viszonyított növekedési üteme

ne haladja meg a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, a költségvetési évre várható infláció

és bruttó hazai termék reál növekedési üteme felének a különbségét.

(3) A központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítése során a viszonyítási év államadósság-mutatóját a viszonyítási év

utolsó napján várható államadósság és a viszonyítási év várható bruttó hazai terméke, a költségvetési év

államadósság-mutatóját a költségvetési év utolsó napján várható államadóság és a költségvetési év várható bruttó

hazai terméke alapján kell számításba venni.

(4) Az (1) bekezdés által érintett szervezetek kötelesek a törvényben foglaltak végrehajtásához szükséges adatokat

az államháztartásért felelõs miniszter rendelkezésére bocsátani.

5. § (1) A Kormány a féléves adatok alapján felülvizsgálja az adósság-szabály érvényesülését, melynek eredményérõl

tájékoztatja az Országgyûlés illetékes bizottságát és a Költségvetési Tanácsot. A felülvizsgálat eredményeként

a Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvény módosítására törvényjavaslatot nyújt be az Országgyûlésnek, ha

a) a viszonyítási év utolsó napján fennálló államadósság, illetve a viszonyítási év bruttó hazai termék elõzetes

tényadatai, vagy

b) az államháztartási, makrogazdasági folyamatok alapján a költségvetési év utolsó napján várható államadósság,

illetve a költségvetési év bruttó hazai termék várható adata

olyan irányban tér el a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott adatoktól, hogy az eltérés

a költségvetési év utolsó napján számított államadósság-mutató a viszonyítási év utolsó napján fennálló

államadósság-mutatóhoz képest a 4. § (1) bekezdése szerinti csökkenést veszélyeztetné.

(2) Ha a nemzetgazdaság az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdése szerinti tartós és jelentõs visszaesése a költségvetési év

során következik be, a központi költségvetésrõl szóló törvény módosítása a 4. § (1) bekezdése alapján a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott értékek teljesítési kötelezettségének felfüggesztésére irányul.
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6. § (1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztetõ ügyleteket azonos

árfolyamon kell figyelembe venni.

(2) A 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtás, illetve annak visszafizetése miatt kialakuló többletfinanszírozási

igény, illetve finanszírozási igény csökkenés következtében történõ államadósságmutató-változást nem kell

figyelembe venni az államadósság-mutató számításakor.

7. § Az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében foglalt nemzetgazdaság tartós és jelentõs visszaeséseként kell értelmezni

minden olyan esetet, amikor az éves bruttó hazai termék reál értéke csökken.

3. Az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok

8. § Az állam nevében adósságot keletkeztetõ ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthetõ.

9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztetõ ügyletet érvényesen az államháztartásért

felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával köthet. E rendelkezést nem kell alkalmazni a likvid hitel igénybevételére,

valamint az olyan adósságot keletkeztetõ ügyletre, amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely

alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha

a) annak megadása – az engedélyt kérõtõl függõen – a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek

adósságának a központi költségvetésrõl szóló törvényben elõírt mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztetõ ügylet a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet jogszabályban meghatározott

kötelezõ feladata ellátásához szükséges fejlesztéshez vagy mûködési költséghez szükséges, és

c) a hitel felhasználásával megvalósítandó fejlesztés esetében a fejlesztés kiadásainak megtérülése valószínûsíti

a hitel visszafizetését, és a hitel felhasználásának átfogó közgazdasági elemzése a hitel visszafizetése

szempontjából megnyugtató eredményre vezet.

10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak

a Kormány elõzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintõ, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettõl megnyert pályázat önrészének

és a támogatás elõfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre

vonatkozó, valamint

d) a Fõvárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi

önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem

haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetõ

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló

fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó tárgyévi összes fizetési

kötelezettsége az adósságot keletkeztetõ ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(4) Az önkormányzat mûködési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(5) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása és az önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel

rendelkezõ társulása adósságot keletkeztetõ ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban

résztvevõ önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(6) Az önkormányzat az általa vállalt kezességekrõl jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat.

(7) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési

szándékáról, az adósságot keletkeztetõ ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékérõl

a Kormányt elõzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(8) Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztetõ ügyletéhez a Kormány a következõ feltételek együttes

fennállása esetén járul hozzá:

a) az adósságot keletkeztetõ ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
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b) az adósságot keletkeztetõ ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges

kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a mûködési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.

(9) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelméhez

a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti

hitelszerzõdés tervezetét,

b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére

jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,

c) kötvény zártkörû kibocsátásának szándéka esetén a befektetõ és az önkormányzat közötti, a kötvény

lejegyzésérõl vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,

d) egyéb adósságot keletkeztetõ ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat mellékeli.

(10) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztetõ ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyezõ összegû

meglévõ adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.

Kivételes vagy az önkormányzat mûködését veszélyeztetõ esetben a Kormány a (3) bekezdésben foglalt

rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.

(11) A (3) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelbõl és az

adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelbõl származó,

de beleszámítandó a kezességvállalásból eredõ fizetési kötelezettségek összege.

(12) Az önkormányzat – az Európai Unió kötelezõ jogi aktusából következõ vagy nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettségbõl eredõ fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztetõ ügyletéhez

kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja a (3) bekezdés szerinti mértéket.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÕ KÖZPONT

4. Az Államadósság Kezelõ Központ jogállása

11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja

szerinti adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi mûveletekrõl az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK

Zrt. útján gondoskodik.

(2) Az ÁKK Zrt. egyszemélyes zártkörûen mûködõ részvénytársaság, részvényei névre szólók és forgalomképtelenek.

(3) Az ÁKK Zrt. tulajdonosa az állam, amelynek nevében az alapításhoz és a tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódó

jogokat az államháztartásért felelõs miniszter gyakorolja azzal, hogy az igazgatóság jogkörét nem vonhatja el.

(4) Az ÁKK Zrt. mûködésére – e törvény eltérõ rendelkezései kivételével – a gazdasági társaságokról törvény szabályait kell

alkalmazni.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben

meghatározott állami vezetõk az ÁKK Zrt. igazgatóságában és felügyelõ bizottságában tisztséget viselhetnek.

(6) Az ÁKK Zrt. felügyelõ bizottságának hatásköre nem terjed ki az államháztartás központi alrendszere adósságának

kezelési stratégiája, az ezzel kapcsolatos teljesítménymutatók és a finanszírozási tervek véleményezésére.

12. § (1) Az ÁKK Zrt. vagyonával a jogszabályok, alapítói határozatok, valamint az igazgatósági határozatok keretein belül

önállóan gazdálkodik.

(2) Az ÁKK Zrt. bevételei:

a) az államháztartás központi alrendszere adósságának a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságot

keletkeztetõ ügyletbõl származó része kezelésével összefüggésben a központi költségvetésrõl szóló törvényben

e célra megállapított elõirányzat, amelyet havi egyenlõ részletekben kell az ÁKK Zrt. rendelkezésére bocsátani,

b) egyéb bevételek.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételhez kapcsolódó kamatot, jutalékot, díjat, egyéb költséget az ÁKK Zrt.

a központi költségvetésrõl szóló törvénynek az államháztartás központi alrendszere adóssága kezelésének

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó fejezete terhére számolhat el és fizethet ki.
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(4) Az ÁKK Zrt. mûködése körében a Magyar Nemzeti Banknál pénzforgalmi számlát vezet.

(5) Az ÁKK Zrt. a feladatai ellátásához a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél értékpapír letéti- és értékpapírszámlát,

a Magyar Nemzeti Banknál vagy hitelintézetnél devizaszámlát vezethet.

13. § (1) A központi költségvetés költségvetési hiányának finanszírozása érdekében az államháztartásért felelõs miniszter az

ÁKK Zrt. útján

a) a központi költségvetésrõl szóló törvény felhatalmazása alapján szervezi az államháztartás központi alrendszere

adósságának a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része terhére

elszámolandó állampapír-kibocsátást, hitelfelvételt és adósság-átvállalást,

b) elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervét, kidolgozza az a) pont szerinti adósság

finanszírozási stratégiáját,

c) gondoskodik az államháztartás központi alrendszere adósságának a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti

adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része terheinek kifizetésérõl,

d) a központi költségvetésrõl szóló törvény felhatalmazása alapján az Áht. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

elõrejelzés figyelembevételével gondoskodik a központi költségvetés fizetõképességének fenntartásáról,

valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésérõl,

e) szervezi a másodlagos állampapír-piacot,

f) 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,

g) elemzi az a) pont szerinti adósságszolgálat és az állampapírpiac folyamatait,

h) közremûködik az államadósság számításában, tájékoztatást ad az államháztartás központi alrendszere

adósságának a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része

alakulásáról, az állampapírpiac folyamatairól,

i) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények

feltételeit,

j) hitel-betét mûveleteket végez,

k) közremûködik az állami kezesség, garancia melletti hitel- és kölcsönfelvétellel, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) Az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés i) pontja szerinti közremûködésért a központi költségvetés terhére az alapügyben szereplõ

tõke összege legfeljebb 0,025 százalékának megfelelõ díjazásban részesül. Az ÁKK Zrt. e feladatának és díjazásának

részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) Az ÁKK Zrt. a 12. § (5) bekezdésében meghatározott értékpapírszámla elkülönített alszámláin – forgalomba hozatal

és mögöttes pénzkövetelés nélkül – olyan hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír-állományt hozhat létre, amely az

(1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek tárgya lehet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.

a) jogszabály felhatalmazása alapján állami kezességgel, állami garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok forgalomba hozatalát szervezheti, ezzel kapcsolatos tanácsadási feladatokat láthat el,

b) a (2) bekezdésben meghatározott mértékû díj ellenében közremûködhet az állam, az önkormányzat, valamint

ezek többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezete hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapírjának kibocsátásával kapcsolatos feladatok – ideértve az üzleti stratégiával kapcsolatos

tanácsadást is – ellátásában,

c) közremûködhet az Országos Betétbiztosítási Alap szabad pénzeszközeinek kezelésében,

d) közremûködik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap eszközeinek kezelésében és értékesítésében.

(5) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés szerinti tevékenysége körében az állam által kibocsátott, vagy állami kezességgel, 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) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást végezhet.

(6) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés, (4) bekezdés d) pontja és az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok

tekintetében végzett (5) bekezdés szerinti tevékenysége államadósság-kezelésnek minõsül. Az ÁKK Zrt.

államadósság-kezelésen kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységére és befektetési szolgáltatási tevékenységet

kiegészítõ szolgáltatására a Bszt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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14. § (1) Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésérõl az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján

gondoskodik. E feladatkörében az ÁKK Zrt. jogosult a 13. § (1) bekezdése szerinti mûveletek végzésére. Az

e tevékenységbõl származó kamatokat a központi költségvetés javára kell elszámolni.

(2) Az államadósság-kezeléssel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot az államháztartásért felelõs miniszter

képviseli, ezt a képviseleti jogát az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján is gyakorolhatja vagy írásban az

ÁKK Zrt.-re átruházhatja.

(3) Az ÁKK Zrt. által az államadósság-kezelés körében megkötött ügylet az állam javára, illetve terhére megkötött

ügyletnek minõsül.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS

5. A Költségvetési Tanács tagjai

15. § (1) A Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) testületként eljárva vesz részt a központi költségvetésrõl szóló

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) elõkészítésében és az államadósság mértékére vonatkozó elõírások

betartásának ellenõrzésében.

(2) A Tanács kizárólag az Alaptörvénynek és a törvényeknek alárendelve végzi tevékenységét.

(3) A Tanács tagjai önállóan alakítják ki véleményüket, álláspontjuk képviseletében egymástól függetlenek.

(4) Az Állami Számvevõszék elnökének és a Magyar Nemzeti Bank elnökének a Tanács munkájában végzett tevékenysége

nem érinti e szervezetek törvényben meghatározott feladatait. A Tanács és annak tagjaként eljáró személy által

képviselt álláspont, meghozott döntés az Állami Számvevõszék elnökét és a Magyar Nemzeti Bank elnökét elnöki

feladatainak ellátása során nem köti.

16. § A Tanács elnöke a költségvetési törvény és a költségvetési törvény módosításának tárgyalásakor jogosult részt venni

az Országgyûlés és annak bizottságai ülésén, ott felszólalhat, véleményét kifejtheti.

17. § A Tanács tagja az e törvényben foglalt feladata ellátásáért illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult.

18. § (1) A Tanács elnökének büntetlen elõéletû, magyar állampolgárságú, kiemelkedõ szakmai ismeretekkel, illetve

tapasztalattal rendelkezõ közgazdász nevezhetõ ki.

(2) Az elnökjelölt a kinevezését megelõzõen hatósági bizonyítvánnyal igazolja a köztársasági elnök részére azt a tényt,

hogy büntetlen elõéletû, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Az elnökjelölt a kinevezése elõtt a köztársasági elnöknek a magyar állampolgárságát igazoló irat, a felsõfokú

közgazdász végzettségét igazoló oklevél és a szakmai életútját bemutató önéletrajz benyújtásával igazolja az

(1) bekezdés szerinti feltételek teljesítését.

(3) A Tanács elnöke a kinevezését követõen a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl

és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) Tanács elnöke az elõdje megbízatásának megszûnésekor, illetve ha elõdje megbízatásának megszûnését követõen

nevezték ki, a kinevezésével lép hivatalba.

19. § A Tanács elnökének nem nevezhetõ ki olyan személy, aki tagja az Országgyûlésnek, a Kormánynak, illetve állami

vezetõ, bíró, ügyész, kormánytisztviselõ vagy köztisztviselõ, továbbá aki szolgálati jogviszonyban áll.

20. § (1) A Tanács elnöke az Alaptörvényben és e törvényben meghatározott, a Tanács tevékenységére vonatkozó hatáskörök

gyakorlása során kifejtett tevékenysége, az általa e tevékenysége során közölt tény vagy vélemény miatt bíróság vagy

más hatóság elõtt – megbízatásának ideje alatt és azt követõen – nem vonható felelõsségre, e tény vagy vélemény

miatt a Tanács elnöke ellen bíróság, vagy más hatóság elõtt eljárás nem indítható. Ez a mentesség nem vonatkozik

a szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal való visszaélésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a Tanács

elnökének polgári jogi felelõsségére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kiterjed a közhatalmat gyakorló személy vagy közszereplõ politikus

sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint – amennyiben a Tanács elnökének nem volt tudomása arról, hogy

a közlés a lényegét tekintve valótlan – rágalmazásra.
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(3) A Tanács elnökét csak tettenérés esetén lehet õrizetbe venni, és ellene csak a köztársasági elnök elõzetes hozzájárulásával

lehet büntetõ eljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntetõ eljárásjogi

kényszerintézkedést alkalmazni.

(4) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfõbb ügyész, azt követõen, illetve

magánvádas ügyben a bíróság terjeszti elõ a köztársasági elnökhöz. Az indítványt a Tanács elnökének tettenérése

esetén haladéktalanul elõ kell terjeszteni. Szabálysértési ügyben a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt

– a szabálysértési hatóság megkeresése alapján – a legfõbb ügyész terjeszti elõ a köztársasági elnökhöz.

(5) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak arra az ügyre vonatkozik, amelyre az indítványt

elõterjesztették.

(6) A Tanács elnöke mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével – nem mondhat le. E jogát mindenki köteles

tiszteletben tartani.

(7) A Tanács elnöke köteles mentelmi jogának megsértését a köztársasági elnöknek haladéktalanul bejelenteni.

21. § (1) A Tanács elnökének megbízatása megszûnik:

a) a megbízatása lejártakor,

b) lemondással,

c) ha a megbízatásra méltatlanná vált,

d) ha a megbízatásra alkalmatlanná vált,

e) halálával.

(2) A lemondást írásban kell közölni a köztársasági elnökkel. A Tanács elnökének megbízatása a közlést követõen,

a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondó nyilatkozat köztársasági elnök általi kézhezvételével

szûnik meg.

(3) A megbízatásra méltatlan a Tanács elnöke, ha a kinevezését követõen bekövetkezõ okból a 18. § (1) bekezdésében

meghatározott kinevezési feltételeknek már nem felel meg. A köztársasági elnök a megbízatásra méltatlanná válás

megállapítására alkalmas körülmény tudomására jutását követõen, a mulasztás jogkövetkezményeinek

ismertetésével haladéktalanul felhívja a Tanács elnökét, hogy a 18. § (2) bekezdésében meghatározott módon igazolja,

hogy a kinevezési feltételeknek megfelel. Az igazolás elmulasztása vagy a kinevezési feltételeknek való megfelelés

hiánya esetén a megbízatásra méltatlanná válás tényét a köztársasági elnök megállapítja.

(4) A megbízatásra alkalmatlanná válik a Tanács elnöke, ha feladatait legalább hatvan napon keresztül folyamatosan nem

képes ellátni. A megbízatásra alkalmatlanná válás megállapításáról a köztársasági elnök dönt.

(5) Az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetben köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának megszûnését követõ

hatvan napon belül kinevezi a Tanács új elnökét. Az elnök kinevezésére egyebekben a 18. § és 19. § rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(6) A köztársasági elnök a 18. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés alapján tudomására jutott személyes adatot

a 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének ellenõrzése céljából, az elnökjelölt kinevezésérõl szóló döntés

meghozatalának idõpontjáig, illetve a megbízatásra méltatlanná válás megállapításáig kezelheti.

(7) A (3) és a (4) bekezdéssel a köztársasági elnök hatáskörébe utalt döntéshez ellenjegyzés nem szükséges.

22. § A Tanács elnöke

a) vezeti a Tanácsot,

b) összehívja a Tanács ülését és javaslatot tesz annak napirendjére,

c) képviseli a Tanácsot.

6. A Költségvetési Tanács feladata, hatásköre, mûködésének szabályai

23. § A Tanács

a) az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban véleményt nyilvánít a központi

költségvetésrõl szóló törvény tervezetérõl,

b) dönt az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti elõzetes hozzájárulásról,

c) véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával, továbbá

az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésrõl,

d) félévente véleményt nyilvánít a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával

kapcsolatos, vagy azzal összefüggõ bármely kérdésrõl,

e) megállapítja a Tanács ügyrendjét.
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24. § (1) A Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvény tervezetét – ideértve a központi költségvetésrõl szóló törvénynek

a fejezetek fõösszegét, illetve a költségvetési hiány vagy többlet mértékét érintõ módosítását is – (a továbbiakban:

tervezet) részletes számításokkal alátámasztva, és a jogszabályváltozások költségvetési hatását bemutatva

véleménynyilvánítás céljából megküldi a Tanácsnak, amely a tervezet kézhezvételét követõ tíz napon belül

a tervezetre vonatkozó véleményét megküldi a Kormány részére.

(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti véleményében a tervezetre észrevételeket tehet, valamint – ha a tervezettel

kapcsolatban annak hitelességére vagy végrehajthatóságára vonatkozóan alapvetõ ellenvetései vannak – a tervezettel

való egyet nem értését jelzi.

(3) A Kormány a tervezetet a Tanács véleményének kézhezvételét vagy – költségvetési tanácsi vélemény hiányában –

az (1) bekezdés szerinti határidõ eredménytelen elteltét követõen nyújthatja be az Országgyûlésnek.

(4) Ha a Tanács az (1) bekezdés szerinti határidõig egyet nem értését jelezte, a Kormány a tervezetet ismételten

megtárgyalja, és azt követõen nyújtja be az Országgyûlésnek.

7. A Tanács eljárása az államadósság mértékének vizsgálatában

25. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: költségvetési törvényjavaslat) tárgyalása során az

Országgyûlésnek a költségvetés fejezeti fõösszegeit érintõ szavazása után az Országgyûlés elnöke egy napon belül

tájékoztatja a Tanácsot az elfogadott fejezeti fõösszegekrõl, valamint bemutatja az elfogadott módosító indítványok

részletes számszaki hatását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szavazást követõen újból megnyitott részletes vita lezárását követõ szavazás alapján

elkészített egységes költségvetési törvényjavaslatot az Országgyûlés elnöke haladéktalanul megküldi a Tanácsnak.

(3) A Tanács megvizsgálja, hogy a (2) bekezdés szerint megküldött egységes javaslat megfelel-e az államadósság

mértékére az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésében elõírt rendelkezésnek (a továbbiakban:

államadósság-szabály). A Tanács véleményérõl az egységes javaslat kézhezvételét követõ három napon belül írásban

tájékoztatja az Országgyûlés elnökét.

(4) Ha a Tanács véleményében azt állapítja meg, hogy az egységes javaslat elfogadása az államadósság-szabály

megsértését eredményezné, abban az esetben véleményét részletesen indokolja.

(5) A Tanács (4) bekezdés szerinti véleménye alapján a Kormány zárószavazás elõtti módosító javaslatot nyújt be annak

érdekében, hogy a költségvetési törvényjavaslat megfeleljen az államadósság-szabálynak. A módosító indítvány

a költségvetési törvényjavaslat korábban már megszavazott módosító indítvánnyal érintett részének megváltoztatását,

újbóli megállapítását is tartalmazhatja.

(6) A költségvetési törvényjavaslat záróvitája során a Tanács a zárószavazás elõtti módosító javaslatokról véleményt

nyilvánít, hogy azok megfelelnek-e az államadósság-szabálynak.

(7) A Tanács az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdésében elõírt elõzetes hozzájárulásáról a költségvetési törvényjavaslat

zárószavazása elõtt nyilatkozik. Amennyiben a Tanács az elõzetes hozzájárulását megtagadja, a törvényjavaslat

zárószavazását el kell halasztani.

(8) A zárószavazás (7) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a Kormány haladéktalanul köteles olyan zárószavazás elõtti

módosító javaslatot benyújtani, amely alapján a törvényjavaslat megfelel az államadósság-szabálynak. Ezen

eljárásban más módosító indítvány nem nyújtható be.

(9) A (6)–(8) bekezdésben foglalt eljárást mindaddig kell folytatni, amíg a Tanács – a zárószavazás elõtti módosító javaslat

megfelelõségének kinyilvánításával – meg nem adja elõzetes hozzájárulását a költségvetési törvényjavaslat

elfogadásához.

26. § (1) A központi költségvetésérõl szóló törvény módosítását tartalmazó olyan törvényjavaslat, amely – a megszavazott

módosító indítványokra, zárószavazás elõtti módosító javaslatokra is tekintettel – megváltoztatná a központi

költségvetés bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, növelné a költségvetési hiány mértékét, a Tanács elõzetes

hozzájárulása alapján bocsátható zárószavazásra.

(2) Az Országgyûlés elnöke az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódóan elfogadott módosító

indítványok, zárószavazás elõtti módosító javaslatok szövegét az elõzetes hozzájárulás megadása céljából

haladéktalanul megküldi a Tanács részére.

(3) A Tanács döntését a záró vita lezárását – ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig

módosító javaslatot nem terjesztettek elõ, az általános vita lezárását, ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz

benyújtott módosító indítványok közül az Országgyûlés egyet sem fogadott el, a módosító indítványokról való
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szavazást – követõen három napon belül közli az Országgyûlés elnökével. A Tanács az elõzetes hozzájárulás

megtagadásáról hozott döntését részletesen indokolja.

(4) Ha a Tanács az elõzetes hozzájárulás megadását megtagadja, a Kormány a Tanács döntését megalapozó indokolásban

foglaltak alapján zárószavazás elõtti módosító javaslatot készít, amely – a Tanács döntésében meghatározott

követelményeknek történõ megfelelés céljából – az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat bármely rendelkezését

módosíthatja. Ezen eljárásban más módosító indítvány nem nyújtható be. A zárószavazás elõtti módosító javaslat

Tanács részére történõ megküldésére, benyújtására, az arról történõ szavazásra, valamint a Tanács egyetértésének

megadására a 25. § (5)–(9) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat zárószavazása azt követõen tartható meg, hogy a Tanács az annak

elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulását a (2)–(4) bekezdés szerinti eljárásban megadta.

8. A Költségvetési Tanács mûködése

27. § (1) A Tanács szükség szerint tartja üléseit.

(2) A Tanács véleményét az ülésein alakítja ki.

(3) A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntéseit a jelenlévõk egyszerû szótöbbségével

hozza.

(4) A Tanács ülései nem nyilvánosak.

(5) A Tanács üléseit a napirend közlésével az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetére az ülés

összehívásával és vezetésével a Tanács valamely más tagját bízza meg. Egyebekben a Tanács ülésein helyettesítésnek

nincs helye.

(6) A Tanács döntését tartalmazó dokumentumot – az akadályoztatás esetét kivéve – a Tanács valamennyi tagja aláírja.

V. FEJEZET

A KÖZTEHERVISELÉS ALAPVETÕ SZABÁLYAI

28. § (1) Magyarországon minden természetes személy, jogi személy és más jogalany

a) adó, járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen

ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá

b) az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendõ eljárási és felügyeleti illeték,

igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség] teljesítésével járul hozzá a közös szükségletek

fedezetéhez.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az állam részére forintban kell teljesíteni az (1) bekezdés szerinti fizetési

kötelezettséget.

29. § (1) Fizetési kötelezettséget elõírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények,

mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján

önkormányzati rendeletben lehet, kivéve ha az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa vagy nemzetközi szerzõdés eltérõen

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen – törvény felhatalmazása alapján – a Kormány rendeletben állapíthatja meg a bírság,

pótlék mértékét. Igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat – törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott

kormányrendelet felhatalmazása alapján – a miniszter az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott

rendeletben állapíthat meg.

(3) Törvény felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletben igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat állapíthat meg.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az adópolitikáért felelõs miniszter a jogalanyok szélesebb körét érintõ rendkívüli esemény,

elemi csapás esetén indokolt esetben rendeletet alkothat az illeték megállapításának mellõzésérõl és az ehhez

kapcsolódó eljárási szabályokról.

30. § (1) Az új fizetési kötelezettséget megállapító törvényben meg kell határozni, hogy a bevétel az államháztartás mely

alrendszerének bevételét képezi.
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(2) Fizetési kötelezettségbõl származó bevétel államháztartáson kívüli szervezetet közvetlenül kizárólag törvény

– igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj esetében törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet – kifejezett

rendelkezése alapján illetheti meg.

31. § (1) Jogszabály a hatálybalépését megelõzõ idõszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem

bõvítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet.

(2) A fizetési kötelezettség keletkezésekor hatályban lévõ jogszabályok által elõírt fizetési kötelezettséghez képest

jogalanyok utólagosan meghatározott csoportjának nem adható jogszabályban visszamenõlegesen olyan fizetési

kedvezmény, mentesség, amely a fizetési kötelezettség összegét csökkenti, kivéve ha ez az Európai Unió kötelezõ jogi

aktusának vagy nemzetközi szerzõdésnek való megfelelés miatt szükséges, vagy ha a kedvezmény vagy mentesség

a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles természetes személyek vagy más jogalanyok teljes körét

megkülönböztetés nélkül érinti.

32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bõvítõ, a fizetési kötelezettség terhét növelõ,

a kedvezményt, mentességet megszüntetõ vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább

30 napnak el kell telnie.

33. § Új fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy annak kivetésével, beszedésével,

nyilvántartásával, ellenõrzésével összefüggõ adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési

kötelezettségbõl származó bevétel összegéhez képest, illetve azokat nem haladhatják meg.

34. § Nem kell alkalmazni a 32. §-t és a 33. §-t, ha

a) a fizetési kötelezettség az Európai Unió kötelezõ jogi aktusának való megfelelés miatt kerül megállapításra.

b) a fizetésre kötelezettek körét bõvítõ, a fizetési kötelezettség terhét növelõ, a kedvezményt, mentességet

megszüntetõ vagy korlátozó, valamint az új fizetési kötelezettséget megállapító törvény megalkotására

a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott okból kerül

sor.

35. § A fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmény, mentesség körét és mértékét, valamint

az új fizetési kötelezettséget megállapító törvényt kizárólag ezzel azonos vagy hasonló életviszonyokat szabályozó

törvényben lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni.

36. § (1) A természetes személy munkaviszonyból, munkaviszonnyal egy tekintet alá esõ jogviszonyból, munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme (a továbbiakban együtt: munkával megszerzett jövedelem) után,

annak alapul vételével teljesítendõ olyan fizetési kötelezettséget, amely a központi költségvetés – ide nem értve

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait és az elkülönített állami pénzalapokat – bevételét képezi, a jövedelem

összegétõl függetlenül, a jövedelem azonos arányában egységesen kell megállapítani.

(2) A munkával megszerzett jövedelem alapján a magánszemély, illetve a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ fizetési

kötelezettség terhének növelését, vagy a munkával megszerzett jövedelem alapján új fizetési kötelezettséget csak

akkor lehet megállapítani, ha a munkával megszerzett jövedelem után a magánszemély, illetve ez alapján

a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ fizetési kötelezettség együttesen nem haladja meg a magánszemély munkával

megszerzett jövedelmének az ez után a természetes személy által teljesítendõ fizetési kötelezettségekkel csökkentett

összegét.

(3) Az olyan fizetési kötelezettség, ami természetes személy munkával megszerzett jövedelme után, annak alapul

vételével a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ, a természetes személyt társadalombiztosítási ellátásra sem közvetve,

sem közvetlenül nem teszi jogosulttá, az ilyen fizetési kötelezettség mértékétõl a természetes személy által igénybe

vehetõ társadalombiztosítási ellátások mértéke nem tehetõ függõvé.

37. § (1) A 36. § (1) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség megállapításakor a gyermekvállalás és -nevelés költségeit családi

kedvezmény formájában kell figyelembe venni.

(2) A családi kedvezmény gyermekenkénti mértékét a gyermekszámtól függõen eltérõen kell megállapítani, azzal, hogy

magasabb mértékû családi kedvezményt három- vagy több gyermek nevelése, gondozása esetén kell nyújtani.

(3) A családi kedvezmény gyermekenkénti mértéke nem lehet alacsonyabb a megelõzõ költségvetési évre megállapított

mértéknél.
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38. § A gazdálkodó szervezetet az elért eredménye alapján terhelõ fizetési kötelezettség mértékét az adóalap összegétõl

függetlenül, az adóalap azonos arányában, egységesen kell megállapítani.

39. § A 32–36. §, valamint a 38. § rendelkezéseitõl csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta

következmények enyhítéséhez szükséges mértékben, vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentõs visszaesése esetén,

a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni.

VI. FEJEZET

A NYUGDÍJRENDSZER ALAPVETÕ SZABÁLYAI

9. A nyugdíjrendszer alapelvei

40. § (1) Az állami nyugdíjrendszer célja, hogy az idõskor, illetve közeli hozzátartozó halála esetén a jövedelembiztonságot

megalapozza.

(2) Az állami nyugdíjrendszerben az ellátási jogosultság nyugdíjjárulék fizetésen alapul.

(3) Az állam garantálja az állami nyugdíjak kifizetését.

10. Az állami nyugdíjak és fedezetük

41. § (1) Az állami nyugdíjrendszerben ellátásként törvényben meghatározottak szerint

a) öregségi nyugdíj és

b) hozzátartozói nyugellátás

állapítható meg.

(2) Öregségi nyugdíj annak állapítható meg, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, és megfelel a törvényben meghatározott

egyéb feltételeknek. Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a nõk a nyugdíjkorhatár betöltése elõtt is

jogosulttá válnak öregségi nyugdíjra.

(3) A nyugdíjak reálértékét biztosítani kell.

42. § (1) Az állami nyugdíjak kifizetésének fedezetét a Nyugdíjbiztosítási Alap biztosítja.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeit a befizetett nyugdíjjárulékok, a foglalkoztatók által e célra fizetett közterhek,

a központi költségvetésbõl biztosított források és a törvényben meghatározott egyéb bevételek képezik. Természetes

személy nyugellátás fedezetére, törvényi kötelezettség alapján fizetett járuléka kizárólag a Nyugdíjbiztosítási Alapot

illeti meg.

11. Kiegészítõ nyugdíjintézmények

43. § Az idõskori jövedelembiztonság megteremtésében viselt egyéni felelõsség és az öngondoskodás érvényre juttatása

érdekében a tagok önkéntes részvételével – törvényben meghatározott feltételek szerint – kiegészítõ nyugdíjintézmények

mûködhetnek.

VII. FEJEZET

A PÉNZÜGYI RENDSZER STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN HITELINTÉZETEKNEK NYÚJTHATÓ

KÖLCSÖN

44. § „(1) A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását potenciálisan veszélyeztetõ helyzetben az állam a szabad pénzeszközeinek

kezelése keretében

a) a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényt szerezhet,

b) Magyarország területén székhellyel rendelkezõ hitelintézetnek kölcsönt nyújthat.

(2) Az e §-ban foglaltak teljesítése során az állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el.

(3) Az államháztartásért felelõs miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerint szerzett értékpapírt Magyarország területén

székhellyel rendelkezõ hitelintézetnek értékpapír-kölcsön ügylet keretében kölcsönadhatja.
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(4) Az államháztartásért felelõs miniszter az értékpapírkölcsön-ügyletrõl vagy a kölcsönnyújtásról szóló döntését

megelõzõen javaslatot kér

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökétõl, amely tartalmazza

aa) a hitelintézet pénzügyi közvetítõrendszer stabilitása szempontjából történõ értékelését, a más szabályozott

intézményre, pénzügyi piacra, pénzügyi infrastruktúrára, és a reálgazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatát,

ab) a hitelintézet rövid távú likviditási helyzetének értékelését, és

ac) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetérõl, a rendelkezésre álló likviditásról szóló elemzést, valamint

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökétõl, amely tartalmazza

ba) a hitelintézet szavatoló tõke helyzetérõl szóló értékelést,

bb) a hitelintézet közép- és hosszú távú likviditási helyzetérõl szóló értékelést, és

bc) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítõ felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a csoportszintû közép-

és hosszú távú likviditási és szavatoló tõke helyzet megítélésérõl szóló értékelést.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtáshoz kapcsolódóan az államháztartásért felelõs miniszter

a kölcsönfelvevõ kötelezettségeként olyan feltételek teljesülését írja elõ, amelyek biztosítják, hogy a kölcsön

a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ vállalkozások finanszírozási forrásainak bõvítését szolgálja.

(6) A (3) bekezdés szerinti értékpapírkölcsön-ügylethez kapcsolódóan a kölcsönbe adó legalább

a) a kölcsönbe vevõ kötelezettségeként olyan feltételek teljesítését írja elõ, amelyek biztosítják, hogy a kölcsönbe

kapott értékpapír hasznosítása által elérhetõvé váló pénzügyi forrás a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ

vállalkozások finanszírozási forrásainak bõvítését szolgálja, és

b) kölcsönzési díjat köt ki.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott ügylet az államháztartásról szóló törvény

szerinti finanszírozási célú pénzügyi mûveletnek minõsül, amely költségvetési elõirányzatként, illetve annak

teljesítéseként nem számolható el.”

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Felhatalmazó rendelkezések

45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyletéhez történõ kormányzati hozzájárulás részletszabályait,

valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztetõ ügyletéhez történõ miniszteri

hozzájárulás részletes szabályait,

c) az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények feltételei

ÁKK Zrt. általi véleményezésének szempontjait, valamint az ÁKK Zrt. e feladatáért járó díj megállapításának

feltételeit.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy – a jogalanyok szélesebb körét érintõ rendkívüli esemény,

elemi csapás esetén indokolt esetben – rendeletben a fizetési kötelezettség megállapítására és teljesítésére vonatkozó

kötelezettség mellõzését és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat meghatározhassa.

13. Hatályba léptetõ rendelkezések

46. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5–35. §, a 37. §, a 39–45. §, a 47. §, az 53. §, az 54. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 36. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (2) bekezdése és a 38. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
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14. Átmeneti rendelkezések

47. § (1) A Költségvetési Tanács – a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi

LXXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a köztársasági elnök által kinevezett – tagjának megbízatását e törvény

hatálybalépése nem érinti.

(2) A 4. § (1) és (3) bekezdését elsõ alkalommal a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítése során kell

alkalmazni.

(3) A 9. és 10. §-t a 2012. január 1-je után megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

(4) A 2012. évben az 5. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetésrõl szóló törvény

módosítására irányuló törvényjavaslatot a Kormány abban az esetben köteles az Országgyûlés elé terjeszteni,

ha a 2011. év utolsó napján fennálló államadósság-mutatóhoz képest a 2012. év utolsó napján várható

államadósság-mutató az 5. § (3) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat alapján nem csökkenne.

(5) A 2012. évben a 9. § (2) bekezdés a) pontját és a 10. § (8) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a hozzájárulás feltétele, hogy az adósságot keletkeztetõ ügylet a (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesítését

ne veszélyeztesse.

(6) A 4. § (2) bekezdésének hatálybalépéséig a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban a költségvetési

egyenleget a bruttó hazai termék arányában csak úgy lehet meghatározni, hogy az 2013-2015 években nem lehet

kisebb, mint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerõsítésérõl és a gazdaságpolitikák felügyeletérõl és

összehangolásáról szóló 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján a Kormány által 2011 áprilisában

közzétett konvergencia programban meghatározott költségvetési egyenleg.

(7) E törvény rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követõen kihirdetett jogszabályok esetében kell alkalmazni.

48. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosított, a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által fizetendõ nyugdíjjárulék

mértéke 10 százalék.”

(2) Hatályát veszti a Tbj.

a) 2. § (4) bekezdése,

b) 4. § r) pontjában az „és tagdíj” szövegrész,

c) 18. § (2) bekezdése,

d) 21. § bevezetõ szövegében, 26. § (9) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 29. § (8) bekezdésében, 31. §

(4) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében

a „(tagdíj)” szövegrész,

e) 24. § (2) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 29. § (4) bekezdésében, 30/A. § (1) bekezdésében, 30/A. §

(3) bekezdésében, 31. § (1)–(2) bekezdésében, 55. §-ában a „(tagdíjat)” szövegrészek,

f) 30/A. § (2) bekezdés második mondata,

g) 33. §-a és az azt megelõzõ alcím,

h) 41. § (5) bekezdése,

i) 45. § (4) bekezdése,

j) 50. §-t megelõzõ alcímében az „és a tagdíj” szövegrész,

k) 50. § (6) bekezdésében a „(tagdíjról)” szövegrész,

l) 50. § (9) és (10) bekezdése,

m) 51. §-a,

n) 52. § (7) bekezdésében az „és tagdíj” szövegrész,

o) 53. § (4) bekezdése,

p) 56. § (2) bekezdése,

r) 58. § (1) bekezdés g) és h) pontjai.

(3) A Tbj. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:

„65/A. § A pénztártag 2010. november 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozó tagdíjának önellenõrzése (pótbevallása)

esetén a bevallási adatokat az állami adóhatóság az önellenõrzés (pótbevallás) benyújtását követõ hónap utolsó

napjáig – a tagok folyószámlájának vezetéséhez – továbbítja a pénztár részére. Az önellenõrzés (pótbevallás) alapján

a tagdíjat közvetlenül a magán-nyugdíjpénztár részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése

közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik.”
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(4) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(2) Az adóhatóság a 8. § (1) bekezdése alapján fizetett közteher összegébõl 91,8%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak,

1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és 6,8%-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át.”

(5) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 116. §-a következõ szöveggel lép hatályba:

„116. § A Pftv. a 16. §-t követõen a következõ III/B. fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA

16/A. § (1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességû személy jogosult, akinek a rehabilitációs

hatóság által végzett komplex minõsítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban

részesült, vagy

b) rehabilitációs járadékban részesül.

(3) A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy

az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.

(4) A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás

megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való

jogosultság fennállásáról.

(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyet a rehabilitációs hatóság kezelhet

a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával és megszûnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé

történõ adatszolgáltatás céljából.

(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének

a) kezdõ idõpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,

b) záró idõpontja a kártya visszavonásának napja.

(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén gondoskodik

a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami

adóhatóság részére a jogosultság megszûnésérõl, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyezõ munkaadó

nevérõl, adószámáról, székhelyérõl, telephelyérõl.

(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a kártyát visszavonja.

A Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja.

(9) A Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárások során az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit e törvény

rendelkezései figyelembevételével kell alkalmazni.

16/B. § (1) A munkaadó az õt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkezõ megváltozott munkaképességû

személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyra tekintettel terhelõ számított adóból

adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett,

a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb

a minimálbér kétszeresének 27 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességû személy után egyszerre csak egy

munkaadó jogosult, és csak arra az idõszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, errõl értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó

munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követõ naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott

kedvezményre.””

(6) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 198. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

49. § (1) A magánnyugdíjról és magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Természetes személy önkéntes döntése alapján pénztártaggá válhat.”
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(2) Az Mpt. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„d) tagdíj: az az összeg, amelyet a pénztár tagja, a pénztár számára megfizet”;

(3) Az Mpt. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Magán-nyugdíjpénztári tevékenységnek minõsül a pénztártagok felvétele, a tagok számára fizetendõ tagdíjak

gyûjtése, a tagdíjakból származó vagyon befektetése, nyugdíjszolgáltatás nyújtása és egyösszegû kifizetés teljesítése

egyéni számla vezetés alapján.”

(4) Az Mpt. 21. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A pénztártag köteles)

„a) tagsági jogviszonyát valamely általa választott pénztárban folyamatosan fenntartani,”

(5) Az Mpt. 23. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A pénztártag tagsági jogviszonya)

„j) a törvény 24. § (15) bekezdésében foglalt megszüntetéssel, a megszüntetés napjával”

(szûnik meg.)

(6) Az Mpt. 24. §-a a következõ (15)–(19) bekezdésekkel egészül ki:

„(15) Az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülõ, e törvény hatálybalépését követõen pénztártaggá

vált természetes személy, aki teljes összegû társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, 2012. március

31. napjáig kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege 4. § (2) bekezdés

zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap

részére történõ átutalását.

(16) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének szándékát

a (15) bekezdésben meghatározott idõpontig annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági

jogviszonnyal rendelkezik. A pénztár a tag tagsági jogviszonyát 2012. május 31-ével szünteti meg (a megszüntetés

napja).

(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait

kell megfelelõn alkalmazni. Az eszközöket – jogszabály ellenkezõ rendelkezése hiányában – a tagsági jogviszonyát

megszüntetõ tag portfólióján belüli eszközök arányának megfelelõen kell átadni.

(18) A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag

követelésébõl annak egy ezrelékét vonhatja le.

(19) A tagsági jogviszonyát megszüntetõ tag jogosult a követelésének részét képezõ egyéni számla-egyenleg

tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdésének zsj) pontjában meghatározott hozamgarantált tõke

összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíjkiegészítés összegének felvételére

(visszalépõ tagi kifizetés), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján, vagy

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számláján történõ jóváírásra. A tag a tagsági jogviszony

megszûnésének napjától (2012. május 31.) kérheti a visszalépõ tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági

jogviszonya megszüntetésének idõpontjáig nem rendelkezik a visszalépõ tagi kifizetésekrõl, azokat

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lévõ egyéni számláján kell jóváírni.”

(7) Az Mpt. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § A tagdíj a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet mûködtetésére a pénztártagok

által önkéntesen vállalt, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás. A tagdíj minden pénztártagra kötelezõ, legkisebb

mértékét (a továbbiakban: egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határozza meg.”

(8) Hatályát veszti az Mpt.

a) preambulumának elsõ mondata,

b) 4. § (2) bekezdés l) pontja,

c) 21. § (4) bekezdés c) és d) pontja,

d) 24. § (4)–(6) bekezdései.

(9) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdése.

(10) Hatályát veszti az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 11. § (1) bekezdés

b) pontja.

50. § (1) Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho törvény) 7. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Ha a magánszemély a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételi lehetõségével – annak feltételei fennállta

ellenére – nem élt, illetõleg nyugdíjjárulék fizetésére a Tbj. rendelkezései szerint nem volt kötelezett, a magánszemélyt
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terhelõ ekho nyugdíjjáruléknak minõsülõ részének megfelelõ különbözetet a Tbj.-nek és Art.-nak a nyugdíjjárulék

különbözet visszaigénylésére vonatkozó szabályai alkalmazásával igényli vissza.”

(2) Az Ekho törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 4. § (2) bekezdése szerinti, a magánszemélyt terhelõ ekhoból az ekhoalap]

„c) 3,9 százaléka – kivéve, ha a magánszemély nyugdíjas, vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felsõ

határáig megfizette – nyugdíjjáruléknak”

(minõsül.)

(3) Hatályát veszti az Ekho törvény 4. § (2) bekezdésében a „(magán-nyugdíjpénztári tagdíjat)” szövegrész.

51. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 49. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„Az Ekho tv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A jogszerûen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után a közterhek e törvényben szabályozott megfizetésével

teljesülnek

a) a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a kifizetõt terhelõ

közterheket,

b) a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelõ járulékokat

érintõ befizetési, illetve levonási, továbbá

c) a kifizetõt és a magánszemélyt terhelõ személyi jövedelemadózási

kötelezettségek.””

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 53. §

5. pontja nem lép hatályba.

(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 200. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 4. § h) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„h) Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogviszony és munkaviszony,

továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony, amely alapján a munkát

Magyarország vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó

másik tagállam területén végzik.”

„l) Járulék: az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék (a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli

egészségbiztosítási járulék és a munkaerõ-piaci járulék), a nyugdíjjárulék, a táppénz-hozzájárulás, az egészségügyi

szolgáltatási járulék, valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék.””

(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 203. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 24. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A foglalkoztatott a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdésében

meghatározott egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot a 4. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. §

szerinti jövedelmét) után fizeti meg. A foglalkoztatott nem fizet”

„b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program és a különleges

foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után.””

(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 204. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 26. § (3) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az egyházi személy után az egyház a minimálbér alapulvételével a 19. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott

mértékû nyugdíjjárulékot, valamint természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulékot központilag, egy

összegben az Art. szabályai szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni.”

„(7) A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj után a foglalkoztató – a foglalkoztatott helyett – 15%-os mértékû

nyugdíjjárulékot fizet. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%

nyugdíjjárulékot fizethet. A vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után fizethetõ járulékot a személyi

jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be, a bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg, továbbá

a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegérõl.””
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(6) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 205. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A Tbj. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosított társas vállalkozó a 19. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdése szerinti

egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közremûködésére tekintettel

megszerzett járulékalapot képezõ jövedelem alapulvételével fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább

a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.

A társas vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsõ határig fizet.””

(7) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 206. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdése

szerinti egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói

kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta

legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér

másfélszerese. Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsõ határig fizet.””

(8) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 207. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az a biztosított egyéni vállalkozó, aki az egyszerûsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: eva adózó),

a 19. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott járulékokat fizet. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér, az

egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta a minimálbér másfélszerese.””

(9) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 51. §-a,

52. §-a, 209. §-a és 210. §-a, 212. § (2) bekezdése, 215. §-a nem lép hatályba.

(10) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 212. §

(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A Tbj. 56/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az állami adóhatóság a (2)–(3) bekezdés szerinti kötelezett által befizetett járulékokból 54,05 százalékot

a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,84 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, 8,11 százalékot a Nemzeti

Foglalkoztatási Alapnak utal át.””

(11) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 217. §

(2) bekezdés 11. és 14. pontjai a következõ szöveggel lépnek hatályba:

(A Tbj.)

„11. 27. § (5) bekezdésében és 29. § (8) bekezdésében a „társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével

– a társadalombiztosítási járulékon felül –” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével” szöveg,

14. 31. § (5) bekezdésében a „tagja, a 27. § (1) bekezdésében elõírt legkisebb összegû” szövegrész helyébe a „tagja

vagy ügyvezetõje, a járulékfizetési alsó határ utáni” szöveg,”

(lép.)

52. § (1) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

33. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az At. 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)

„f) a központi költségvetési hozzájárulások, ideértve az adórendszer átalakításával összefüggõ pénzeszköz átvételt;””

(2) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

33. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(7) Az At. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Nyugdíjbiztosítási Alap a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alapnak,

a korhatár alatti ellátások fedezetére a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak a központi költségvetésrõl szóló

törvényben meghatározott összegû pénzeszközt ad át.””
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15. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

53. § E törvény 6. alcíme, 7. alcíme és 8. alcíme az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése, V. és VI. Fejezete az Alaptörvény

40. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.

16. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

54. § Hatályát veszti

a) a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvény,

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (5) bekezdése,

c) a devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi

XCIII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, és

d) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról* 1

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
1 A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2011. évi CXCVII. törvény

a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények

módosításáról*1

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el.
1 A törvény szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2011. évi CCVIII. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról*

Az Országgyûlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsõdleges céljairól, alapvetõ feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

pénzügyi függetlenségérõl, mûködésérõl, figyelemmel a fejlett piacgazdaság követelményeire és az Alaptörvény végrehajtására,

az Alaptörvény 41. cikke alapján a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSÕDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETÕ FELADATAI

1. A Magyar Nemzeti Bank jogállása, elsõdleges célja

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.

(2) Az MNB, valamint szerveinek tagjai az e törvényben foglalt feladataik végrehajtása és kötelességeik teljesítése során

függetlenek, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat a Kormánytól, az Európai Központi Bank

(a továbbiakban: EKB) kivételével az Európai Unió intézményeitõl, szerveitõl és hivatalaitól, a tagállamok kormányaitól

vagy bármilyen más szervezettõl, illetve politikai párttól. A Kormány vagy bármilyen más szervezet tiszteletben tartja

ezt az elvet és nem kísérli meg az MNB, valamint szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során.

2. § Az MNB elnöke az Országgyûlésnek írásbeli és szóbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik.

3. § (1) Az MNB elsõdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

(2) Az MNB elsõdleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja

a Kormány gazdaságpolitikáját.

2. Az MNB alapvetõ és egyéb feladatai

4. § (1) Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát.

(2) Az MNB jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által kibocsátott bankjegy és érme – ideértve az

emlékbankjegyet és emlékérmét is – Magyarország törvényes fizetõeszköze.

(3) Az MNB a magyar gazdaság külsõ stabilitásának megõrzése érdekében hivatalos deviza- és aranytartalékot képez, és

kezeli azt.

(4) Az MNB a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásával kapcsolatban devizamûveleteket végez.

(5) Az MNB a 19. § és a 20. § szerinti jogkörében

a) felvigyázza a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket, ennek keretében

felvigyázza a rendszer, valamint a központi szerzõdõ fél tevékenységét végzõ szervezet tevékenységét

e rendszerek biztonságos és hatékony mûködése, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében,

b) az a) pontban meghatározott jogkörében, valamint a 65. §-ban meghatározott jogalkotási jogkörében részt vesz

a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek kialakításában.

(6) Az MNB feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyûjt és hoz nyilvánosságra.

(7) Az MNB más felelõs hatóságokkal együttmûködve támogatja a hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi

közvetítõrendszer stabilitására vonatkozó politika hatékony kialakítását és vitelét; ennek érdekében különösen feltárja

a pénzügyi közvetítõrendszer egészét fenyegetõ üzleti és gazdasági kockázatokat, elõsegíti a rendszerszintû

kockázatok kialakulásának megelõzését, valamint a már kialakult rendszerszintû kockázatok csökkentését vagy

megszüntetését.

(8) Az MNB számára feladatot törvény állapíthat meg. Az MNB törvényben meghatározott feladatának összhangban kell

állnia az MNB-nek az e törvényben meghatározott jegybanki feladataival és felelõsségével.

(9) Az MNB egyéb tevékenységet – jogszabályban meghatározottak szerint – csak elsõdleges célja és alapvetõ feladatai

teljesítésének veszélyeztetése nélkül folytathat.

(10) Az (1)–(4) bekezdés és az (5) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátására az MNB kizárólagosan jogosult.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 30-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET

AZ MNB FELADATAIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

3. A monetáris politika

5. § Az MNB a 3. § (1) bekezdésében meghatározott elsõdleges célja szolgálatában a 7. §-ban foglalt eszközökkel

befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet.

6. § Az MNB monetáris politikáját, valamint e politika érvényesítésének eszközeit e törvény keretei között önállóan

alakítja ki.

7. § Monetáris politikájának eszközeként az MNB:

a) számlavezetési tevékenységével összefüggésben betétet fogad el és megfelelõ biztosíték ellenében hitelt nyújt

a 15. §-ban foglalt korlátozással,

b) nyíltpiaci mûveletek és visszavásárlási megállapodások keretében értékpapírokat vásárol, ad el és közvetít az

azonnali és származtatott piacokon,

c) saját értékpapírokat bocsát ki,

d) árfolyamokat és kamatokat befolyásol és határoz meg,

e) értékpapírokat számítol le (visszleszámítol),

f) szabályozza a kötelezõ tartalékot és

g) egyéb jegybanki eszközöket alkalmaz.

4. Kötelezõ jegybanki tartalék

8. § (1) Az MNB elnöke rendeletében elõírhatja, hogy a pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik,

egyes eszközeik és mérlegen kívüli tételeik meghatározott arányában (a továbbiakban: tartalékráta) tartalékot

helyezzenek el az MNB-nél.

(2) Az MNB a pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások különbözõ típusú forrásaira, egyes eszközeire és

mérlegen kívüli tételeire, ezek eltérõ jellemzõi alapján is eltérõ mértékû tartalékrátát írhat elõ. A tartalékalap egyes

elemeire, különbözõ jellemzõik alapján, több tartalékráta-mérték is vonatkozhat, ez esetben a vonatkozó

tartalékráta-mértékeket össze kell adni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények által elhelyezett kötelezõ tartalékok után az MNB kamatot fizethet.

A kamatok a tartalékráta különbözõ típusú elemei, valamint ezek eltérõ jellemzõi szerint eltérõ mértékûek lehetnek.

9. § (1) A tartalékráta mértékérõl és a tartalék után fizetendõ kamat mértékérõl a Monetáris Tanács dönt. Az MNB elnöke

a tartalékráta mértékét és a tartalék után fizetendõ kamat mértékét rendeletében állapítja meg.

(2) Az MNB elnöke rendeletben szabályozza a tartalék kiszámítására, képzésének és elhelyezésének módjára, valamint

a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó intézkedésekre vonatkozó elõírásokat.

5. Árfolyamok

10. § (1) Az MNB külföldi pénznemek forintra és forintnak külföldi pénznemekre való átszámítására vonatkozó hivatalos

árfolyamokat jegyez és hoz nyilvánosságra.

(2) Az árfolyamrendszerrõl és annak valamennyi jellemzõjérõl a Kormány az MNB-vel egyetértésben dönt. Az

árfolyamrendszert érintõ változtatások nem veszélyeztethetik az MNB árstabilitás elérésével és fenntartásával

kapcsolatos elsõdleges célját.

(3) Az MNB a (2) bekezdésben elõírt módon kialakított árfolyamrendszer keretei között szükség és lehetõség szerint védi

és befolyásolja az árfolyamokat a belföldi és a külföldi devizapiacokon.

(4) Az árfolyam-politikát a Kormány és az MNB az Európai Unió tagállamai közös érdekû ügyeként kezeli.
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6. Jegybanki alapkamat

11. § Az MNB irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg. Az alapkamat mértékérõl a Monetáris Tanács dönt.

Az MNB elnöke az alapkamat mértékét rendeletében állapítja meg.

7. A rendszerkockázatok feltárásával és kezelésével kapcsolatos feladatok

12. § (1) Az MNB feltárja a pénzügyi közvetítõrendszer egészét fenyegetõ üzleti és gazdasági kockázatokat, elõsegíti

a rendszerszintû kockázatok kialakulásának megelõzését, valamint a már kialakult rendszerszintû kockázatok

csökkentését vagy megszüntetését.

(2) Az MNB a rendszerszinten jelentõs pénzügyi intézmények mûködését figyelemmel kíséri. Ezen hatáskörében megítéli

a rendszerszinten jelentõs pénzügyi intézmények likviditási helyzetét. A rendszerszinten jelentõs pénzügyi

intézmények körére, a meghatározás módszertanára vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

(3) Az MNB elnöke a Monetáris Tanács döntése alapján a rendszerszintû kockázatok felépülésének megakadályozása vagy

a kockázatok csökkentése érdekében a 65. § (1) bekezdés l) pont alapján rendeletet adhat ki.

(4) Amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet mûködése a pénzügyi rendszer stabilitását

veszélyezteti, az MNB a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás 15. § szerinti tilalmának betartásával rendkívüli hitelt

nyújthat. E hitel rendelkezésre bocsátását az MNB a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:

Felügyelet) intézkedésétõl, valamint a Felügyelet által kezdeményezett intézkedésnek a hitelintézet részérõl történõ

teljesítésétõl is függõvé teheti.

(5) Az MNB (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az MNB-nek a 4. §

(1) bekezdésében meghatározott, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerében fennálló tagságából eredõ

feladatai ellátását.

13. § Az MNB az Országos Betétbiztosítási Alapnak – kérésére, azt önállóan mérlegelve – sürgõs, rendkívüli, a pénzügyi

rendszer egészének stabilitását és a pénzforgalom zavartalanságát veszélyeztetõ esetben a monetáris finanszírozás

15. § szerinti tilalmának betartásával hitelt nyújthat, amelynek lejárata legfeljebb három hónap lehet.

8. Az MNB számlavezetési tevékenysége

14. § (1) Az MNB vezeti

a) a kincstári egységes számlát és

b) az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság pénzforgalmi számláját.

(2) Az MNB a kincstári egységes számla mindenkori egyenlege után a piaci kamatnak, de legfeljebb a jegybanki

alapkamatnak megfelelõ mértékû kamatot fizet a központi költségvetés javára.

9. Kapcsolat az államháztartással

15. § Az MNB nem nyújthat folyószámlahitelt vagy bármely más hitelt az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés

123. cikkében meghatározott közszektor számára, továbbá ezektõl közvetlenül nem vásárolhat

adósságinstrumentumot – figyelembe véve a Szerzõdés 104. cikkében és a 104b cikke (1) bekezdésében említett

tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló 1993. december 13-i 3603/93/EK rendeletben

foglaltakat.

16. § (1) Az MNB a külföldi pénznemben fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek a tárgyév utolsó napján érvényes

hivatalos árfolyamon történõ értékelésébõl származó árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget

a forintárfolyam kiegyenlítési tartalékába köteles helyezni.

(2) Az MNB a devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések piaci értékelése alapján megállapított különbözetet

– a nyitóállomány visszavezetése után – a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékába köteles helyezni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott forintárfolyam kiegyenlítési tartalék és deviza-értékpapír kiegyenlítési

tartalék az MNB saját tõkéjének része.

(4) Amennyiben az (1) és a (2) bekezdés szerinti kiegyenlítési tartalékok összege a rendelkezésre álló adatok alapján

negatív egyenlegû, valamint ezen negatív egyenleg meghaladja az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény
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pozitív összegét, akkor a negatív egyenlegnek az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény pozitív összegét

meghaladó mértékéig, illetve az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény negatív egyenlege esetén

a kiegyenlítési tartalékok negatív egyenlegének mértékéig a tárgyévet követõ év március 31-éig a központi

költségvetés az eredménytartalék javára pénzben térítést nyújt, amit a tárgyévi mérlegben el kell számolni.

(5) Amennyiben az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti kiegyenlítési tartalékok összege a végleges adatok alapján

– figyelemmel a (4) bekezdés szerinti térítésre is – negatív egyenlegû, valamint ezen negatív egyenleg meghaladja

az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény összegét, akkor a negatív egyenlegnek az eredménytartalék

és a mérleg szerinti eredmény összegét meghaladó mértékéig a 43. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás részvényes

általi kézhezvételét követõ nyolc napon belül a központi költségvetés az eredménytartalék javára pénzben térítést

nyújt. Ha a (4) bekezdés szerinti térítés meghaladja a végleges adatok alapján megállapított térítési szükségletet, akkor

a túlfizetést az MNB a 43. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás részvényes általi kézhezvételét követõ nyolc napon belül

a központi költségvetésnek megtéríti közvetlenül az eredménytartalék terhére. E tételeket a kifizetések évében kell

a mérlegben kimutatni.

17. § Az MNB az állam megbízása alapján, illetve az állam tulajdonában lévõ értékpapírok – ide nem értve a részvényeket –

tekintetében az állam megbízottjaként az értékpapírpiacon eljárhat.

18. § (1) Az állam megbízása alapján az MNB közremûködhet az állam devizában történõ hitelfelvételeiben és külföldi

értékpapír-kibocsátásaiban, valamint az állam külföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) Az MNB az állammal vagy az állam megbízottjaként piaci feltételek mellett határidõs és fedezeti ügyleteket köthet.

10. Pénzforgalom és felvigyázás

19. § (1) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény szerinti

fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszereket az MNB jelöli ki.

(2) Az MNB elnöke a 65. § (2) bekezdésében meghatározott körben szabályozza a fizetési megbízások lebonyolítását.

20. § (1) Az MNB engedélye szükséges a fizetési rendszer mûködtetését végzõ szervezet üzletszabályzatának, szabályzatainak

és ezek módosításának hatálybalépéséhez.

(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti engedélyt akkor adja meg, ha az üzletszabályzat, illetve szabályzat megfelel az MNB

elnöke által e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a fizetési rendszer mûködtetését végzõ szervezet

üzletszabályzatának, szabályzatainak tartalmi és formai követelményeirõl szóló rendeletében foglaltaknak.

(3) A fizetési rendszer mûködtetését végzõ szervezet az MNB által engedélyezett üzletszabályzatát vagy üzletszabályzat

módosítását legkésõbb az MNB engedélyének hatálybalépése napján, egységes szerkezetben a honlapján közzéteszi.

11. Jegybanki információs rendszer

21. § (1) A 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához – ideértve a monetáris, a fizetési mérleg és

a kapcsolódó állományi, az értékpapír, a pénzügyi számla, a pénzügyi stabilitási, a pénzforgalmi, a fizetési rendszer

statisztikáinak összeállítását – az MNB jegybanki információs rendszert mûködtet, amelyhez a jogszabályban

meghatározott szervezetek és természetes személyek az MNB elnöke rendeletében elõírt – személyes adatnak nem

minõsülõ – információkat kötelesek szolgáltatni.

(2) Az MNB a 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához a jegybanki információs rendszer részeként

statisztikai rendszert mûködtet, amelyhez jogosult a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervtõl a rendelkezésre

álló, személyes adatnak nem minõsülõ adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon is átvenni. Az így átadott egyedi

statisztikai adatok kizárólag statisztikai célokra használhatók, azokat a jegybanki információs rendszer egyéb adataitól

elkülönülten kell kezelni. A jegybanki információs rendszer részét képezõ statisztikai adatok kezelése során az MNB

megtesz minden olyan szabályozási, technikai és szervezeti intézkedést, amely az egyedi statisztikai adatok fizikai és

logikai védelmének biztosítása érdekében szükséges. A jegybanki információs rendszer részeként mûködtetett

statisztikai információs rendszer szakmai tartalmát és módszertanát az MNB – az államháztartásért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) és a Felügyelet véleményét kikérve – a Központi Statisztikai Hivatallal egyetértésben

alakítja ki.
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(3) Az MNB nyilvánosságra hozza a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló információk alapján

a hitelintézeti rendszer mûködésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat, és ezek részletes

adatait az Országgyûlés, a Kormány és a központi államigazgatási szervek, valamint a Felügyelet felhívására

rendelkezésükre bocsátja. Az MNB a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló adatokat a Központi

Statisztikai Hivatal részére, e szerv kérése alapján statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon átadja.

(4) Az adatokat csak olyan formában lehet nyilvánosságra hozni, hogy azokból – jogszabály eltérõ rendelkezése

hiányában – az egyedi adatszolgáltatókra vonatkozó információk ne legyenek megállapíthatók.

(5) Az MNB elnöke a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk körérõl, a szolgáltatás módjáról

és határidejérõl szóló rendeletében – az MNB alapvetõ feladatainak ellátásához szükséges kutatási, elemzési,

döntés-elõkészítési tevékenységek elvégzése érdekében – elõírhatja, hogy a hitelintézetekrõl és a pénzügyi

vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.), a tõkepiacról szóló törvény (a továbbiakban: Tpt.), a befektetési

vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló

törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetek, az állami adóhatóság, a nyugdíj-biztosítási igazgatási

szerv, az egészségbiztosítási szerv, a Központi Statisztikai Hivatal, a cégbíróság, továbbá a központi költségvetésbõl

finanszírozott családtámogatási és fogyatékossági, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és közoktatási

ellátásokra és támogatásokra vonatkozóan a kincstár a jegybanki információs rendszerbe történõ

információszolgáltatáshoz a kezelésükben lévõ személyes adatot, adótitkot, banktitkot, fizetési titkot,

értékpapírtitkot, biztosítási titkot, pénztártitkot és egyedi statisztikai adatot visszafordíthatatlan módon úgy

módosítsák, hogy az információkat ne lehessen az érintettekkel kapcsolatba hozni, annak érdekében, hogy

a szervezetre vonatkozó bizalmas vagy a természetes személyre vonatkozó személyes jellegtõl így megfosztott

információkat szolgáltassanak az MNB részére. Az MNB elnöke rendeletében kijelöli az információkat szolgáltató

szervezeteket.

(6) Az MNB elnöke rendeletében úgy is elõírhatja az (5) bekezdésben írt információk bizalmas vagy személyes jellegtõl

való megfosztását, hogy az információkat az MNB által egyedileg az (5) bekezdés alapján információszolgáltatásra

kötelezett rendelkezésére bocsátott kódképzési módszer alapján meghatározott anonim kapcsolati kóddal kell átadni.

Az MNB ezen rendelkezésre bocsátást követõen és az információszolgáltatást megelõzõen a kódképzési módszert

törli.

(7) Az MNB jogosult azonos kódképzési módszer alapján meghatározott anonim kapcsolati kóddal a (5) bekezdésben írt

információkat több szervezettõl megkérni, és az így kapott információkat összekapcsolni. Az összekapcsolás nem

terjedhet ki olyan adatállományra, amely az MNB saját kezelésében van.

(8) Az (5) és (6) bekezdés alapján információszolgáltatásra kötelezett köteles megtagadni az információk átadását, ha az

adatokat nem lehetséges megfosztani azok bizalmas vagy személyes jellegétõl. A megtagadást és annak indokát az

(5) és (6) bekezdés alapján információszolgáltatásra kötelezett köteles az MNB tudomására hozni az

információszolgáltatásra elõírt határidõben.

(9) Az anonim kapcsolati kód képzésének módszerét és a kódképzés alapját az MNB úgy állapítja meg, hogy

a) a kódképzés alapját nem képezik olyan szervezetet vagy természetes személyt azonosító adatok, amelyek

kezelésére az MNB jogosult, és

b) a kódképzés konkrét, egyedi módszere tartalmaz egyedi, véletlenszerûen megállapított elemet.

(10) Az (5) és (6) bekezdés szerinti információszolgáltatás során az információt szolgáltató szervezet az

információszolgáltatás elõtt a természetes személy lakcímére vonatkozó adatot úgy módosítja, hogy abból az érintett

lakóhelye a kistérségnél pontosabban ne legyen megállapítható.

(11) Az MNB köteles az információk (5) és (6) bekezdés szerinti létrehozásával összefüggésben közvetlenül felmerülõ,

indokolt költségeket – részletes költségkimutatás alapján – az információt szolgáltató szervezeteknek az

információszolgáltatást követõen megtéríteni.

(12) Az (5) és (6) bekezdés alapján információszolgáltatásra kötelezett a kódképzés módszerét nem módosíthatja, és azt az

anonim kapcsolati kód képzése után haladéktalanul, majd az anonim kapcsolati kódot az információszolgáltatást

követõen haladéktalanul törli.

(13) Az MNB az összekapcsolást követõen az anonim kapcsolati kód és az átvett adatok közötti kapcsolatot

helyreállíthatatlanul megszünteti és az anonim kapcsolati kódot törli.
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(14) E § alkalmazásában anonim kapcsolati kód alatt az ugyanazon természetes személyre vagy szervezetre vonatkozó,

természetes személyt vagy szervezetet azonosító adatokból olyan, véletlenszerû elemet is tartalmazó módszerrel

képzett karaktersor értendõ, amellyel ugyanazokból az adatokból mindig ugyanaz a karaktersor jön létre, de amely

eredményeképpen létrejött karaktersorból a természetes személyt vagy szervezetet azonosító adatok nem állíthatók

helyre.

(15) A (2) bekezdés alkalmazásában statisztikai célú felhasználásnak minõsül a 4. § (6) bekezdése szerinti statisztikai

tevékenység során a statisztikai eredmények, elemzések elõállítása és statisztikai módszertan fejlesztése érdekében

történõ felhasználás. Statisztikai eredmények a gazdasági és társadalmi jelenségeket jellemzõ aggregált adatok,

mutatók.

12. Jegybanki ellenõrzés

22. § (1) A jegybanki ellenõrzés

a) e törvény rendelkezéseinek,

b) a Hpt.-nek az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítõ pénzügyi szolgáltatások végzésének feltételeire

vonatkozó rendelkezéseinek,

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvénynek az MNB

felügyeleti hatáskörébe tartozó kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ szolgáltatókra vonatkozó

rendelkezéseinek,

d) a jegybanki információs rendszerhez információszolgáltatást elõíró jogszabály rendelkezéseinek és

e) az MNB elnöke rendeleteinek

a megtartására, az MNB hatósági határozataiban, szakhatósági állásfoglalásaiban foglaltak végrehajtására, valamint

a Tpt. és a Hpt. alapján kiszervezett tevékenységet végzõk ellenõrzésére terjed ki.

(2) A jegybanki ellenõrzés a jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból származó adatok ellenõrzését,

valamint az MNB által lefolytatott hatósági ellenõrzési eljárást foglalja magába. A jegybanki ellenõrzés keretében az

MNB jogosult adatok, beszámolók, mérlegek, bizonylatok és vizsgálati anyagok bekérésére. Az adatszolgáltatásból

származó adatokat az MNB folyamatosan ellenõrzi, az ellenõrzésrõl az ügyfelet nem értesíti.

(3) Ha a vizsgált okmányok hitelességének, teljességének megállapítása vagy a vizsgálati megállapítások kiegészítése

válik szükségessé, a jegybanki ellenõrzést végzõ személy jogosult a jegybanki ellenõrzés hatálya alá tartozó

szervezeteknél és természetes személyeknél a hitelesség, teljesség megállapításának érdekében vizsgálatot tartani.

A (6) bekezdésben foglalt eltéréssel a helyszíni ellenõrzésrõl az MNB jegyzõkönyvet vagy egyszerûsített jegyzõkönyvet

készít, melyet legkésõbb a helyszíni ellenõrzést követõ tíz napon belül megküld az ellenõrzött szervezetnek,

személynek.

(4) Az MNB a helyszíni ellenõrzést végzõ személyt megbízólevéllel látja el. A helyszíni ellenõrzést végzõ személy köteles

a helyszíni ellenõrzés megkezdésekor megbízólevelét bemutatni, és személyazonosságát hitelt érdemlõen igazolni.

(5) A (6) bekezdésben foglalt eltéréssel a jegybanki ellenõrzés idõtartama legfeljebb hat hónap lehet.

(6) Az MNB a 65. § (2) bekezdés a), d) pontja és a (3) bekezdése szerinti rendeletekben foglaltak teljesítésének ellenõrzése

során a jegybanki ellenõrzés idõtartama legfeljebb nyolc hónap lehet. A jegybanki ellenõrzés megállapításait az MNB

legkésõbb az ellenõrzés befejezését követõ második hónap végéig vizsgálati jelentésben rögzíti.

(7) A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vizsgálat tárgyának megjelölését,

b) a megállapított tényállást és az azt alátámasztó bizonyítékokat és

c) a tényállás értékelését.

(8) Az MNB a vizsgálati jelentést az ellenõrzött szervezettel közli. Az ellenõrzött szervezet a vizsgálati jelentésre annak

kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül írásban észrevételeket tehet. Ha ez az idõtartam az intézkedés

eredményességét veszélyeztetné, az MNB rövidebb – de minimum öt napos – határidõt is elõírhat.

(9) A MNB az észrevételek kézhezvételétõl, illetve a határidõ eredménytelen elteltétõl számított negyvenöt napon belül

hozza meg döntését. Ez a határidõ indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

(10) Az MNB az ellenõrzött személyt vagy szervezetet a helyszíni ellenõrzés tartásáról – annak megkezdése elõtt legalább

tizenöt nappal – írásban értesíti, kivéve, ha az elõzetes értesítés az ellenõrzés eredményességét veszélyezteti.

(11) Az MNB jogosult a jegybanki ellenõrzés során próbaügyletet kötni. A próbaügylet körében ellenõrizhetõ ügylet

legfeljebb a próbaügylet tárgyára vonatkozó szerzõdés aláírásáig, fizetési megbízás vagy bankjegyek és érmék

átváltására irányuló próbaügylet esetén az átváltandó bankjegyek és érmék átvételéig tarthat.
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(12) Az MNB a próbaügylethez közremûködõt vehet igénybe. Az MNB a közremûködõ személyt megbízólevéllel látja el.

A közremûködõ személyt az 52. § szerinti titoktartási kötelezettség terheli.

(13) Próbaügylet esetén az MNB ellenõrzést végzõ alkalmazottja vagy a közremûködõ ellenõrzési jogosultságát

a próbaügylet befejezésekor igazolja. Az ellenõrzési jogosultság igazolásakor az ellenõrzött szervezet és az ellenõrzést

végzõ személy, illetve a közremûködõ személy köteles minden, a próbaügylet keretében átvett összeget visszatéríteni.

13. Az MNB hatósági eljárásainak közös szabályai

23. § Az MNB – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el

a) a jegybanki ellenõrzés,

b) a fizetési rendszer mûködtetését végzõ szervezet üzletszabályzata és szabályzatai, valamint módosításuk

jóváhagyása,

c) a Hpt. alapján az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítõ pénzügyi szolgáltatások engedélyezése,

valamint ezen engedélyek visszavonása,

d) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény szerinti

kijelölés, valamint annak visszavonása,

e) a forgalomban lévõ magyar törvényes fizetõeszközrõl, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes

fizetõeszközre átváltható bankjegyrõl és érmérõl utánzat készítésének és készíttetésének engedélyezése,

valamint

f) a törvényben meghatározottak szerinti szakhatósági közremûködése

során.

24. § (1) Az MNB elõtti eljárásban ügyfél az a személy vagy szervezet,

a) akire nézve az MNB jogot vagy kötelezettséget állapíthat meg,

b) akit az MNB jegybanki ellenõrzés alá von,

c) aki az MNB-hez kérelem benyújtásával engedélyezési eljárás lefolytatását kezdeményezi,

d) akire nézve az MNB által vezetett nyilvántartás adatot tartalmaz.

(2) Az MNB a hivatalbóli eljárást kezdeményezõ személyt vagy szervezetet kérelmére kizárólag az eljárás megindításának

és lezárásának tényérõl, valamint az alkalmazott intézkedésrõl tájékoztatja.

(3) A kérelmezõ a kérelemre indított eljárásban – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – igazgatási szolgáltatási díjat

köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díj megfizetésére vonatkozó kedvezmények és mentességek

körét az MNB elnöke rendeletben állapítja meg.

(4) Az MNB hatósági eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

írásbelinek minõsülõ elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályaitól eltérõen is meghatározhatja az

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját.

(5) Az MNB döntését részben vagy egészben a honlapján vagy egyéb módon közzéteheti.

(6) Az MNB döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél az MNB határozatának és önálló jogorvoslattal

megtámadható végzésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a Fõvárosi Törvényszéktõl azzal, hogy a bíróság

a felülvizsgálat iránti keresetet, kérelmet a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perekre

vonatkozó szabályai szerint, harminc napon belül bírálja el.

(7) Az eljárás felfüggesztését az ügyfél nem kérheti.

(8) A 23. § d) pontjában meghatározott ügyekben az ügyintézési határidõ három hónap.

(9) A hiánypótlási felhívás kibocsátásának határideje a kérelem beérkezésétõl számított tizenöt nap.

(10) Az MNB az eljárásában a határozat vagy az eljárást megszüntetõ végzés meghozataláig terjedõ idõtartamra végzésben

megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatását, továbbá elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,

ha erre – a 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott alapvetõ feladatai ellátása érdekében, a késedelemmel járó

jelentõs vagy helyrehozhatatlan kár veszélye miatt – halaszthatatlanul szükség van. Az MNB e végzését soron kívül

hozza meg.

(11) Olyan kötelezett esetén, amely számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvetlen kielégítés útján hajtja be

a pénzfizetésre szóló határozatból eredõ lejárt tartozást.
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14. Az MNB intézkedései és szankciói

25. § (1) Ha az MNB a jegybanki ellenõrzés végén megállapítja, hogy az ellenõrzött személy, szervezet, a szervezet vezetõje,

valamint a rá irányadó jogszabályok szerint vezetõ állásúnak minõsülõ személye a 22. § (1) bekezdésében

meghatározott jogszabályokban, az MNB hatósági határozatában vagy az ellenõrzött szervezet belsõ szabályaiban

foglaltakat megszegi, elmulasztja, késedelmesen vagy hiányosan teljesíti, az ellenõrzött személlyel vagy szervezettel

szemben a következõ intézkedéseket alkalmazza:

a) felhívja az elõírások pontos, határidõben történõ betartására,

b) határidõ tûzésével kötelezi a szükséges intézkedések megtételére, a feltárt jogszabálysértés és a hiányosságok

megszüntetésére,

c) kötelezi intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására, akár a megtett intézkedésekrõl való beszámolási

kötelezettség mellett,

d) javaslatot tesz az alkalmazottak szakmai továbbképzésére,

e) felhívja az üzletszabályzat, belsõ szabályzat megfelelõ határidõn belüli kidolgozására vagy meghatározott

szempontok szerinti átdolgozására,

f) elõírja rendkívüli, illetve visszamenõleges adatszolgáltatás teljesítését,

g) kötelezi a 65. § (3) bekezdése alapján kiadott rendeletek alapján a fizetési rendszer mûködtetését végzõ, a Tpt.

szerinti elszámolóházi tevékenységet, a központi értéktár és a központi szerzõdõ fél tevékenységet folytató

szervezetet a kockázatkezelési eljárások, stratégiák, módszerek megerõsítésére,

h) elrendeli a forgalomban lévõ törvényes fizetõeszközrõl, valamint az MNB által fogalomból bevont, de törvényes

fizetõeszközre beváltható bankjegyrõl és érmérõl engedély nélkül készített utánzatok megsemmisítését,

i) bírságot szab ki,

j) egyéb, törvényben elõírt intézkedéseket alkalmaz.

(2) Az intézkedéseket az MNB együttesen és ismételten is alkalmazhatja.

(3) Ha a szabályszegést a szervezet az MNB által szabott határidõig nem szünteti meg, az MNB határidõ tûzésével

felszólítja a szervezet vezetõjét, a szervezetre irányadó szabályok szerint vezetõ állásúnak minõsülõ személyt

a jogszabályok betartására.

(4) Az MNB az intézkedések alkalmazásánál tekintettel van

a) a szabályszegés vagy a mulasztás súlyosságára,

b) a cselekménynek a 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó személyekre

és szervezetekre gyakorolt hatására,

c) a szabályszegéssel vagy a mulasztással elõidézett kockázatra, a kár mértékére, valamint a kárenyhítési

hajlandóságra,

d) a felelõs személyek által az MNB-vel kapcsolatban tanúsított együttmûködésre,

e) az intézkedéssel érintett személy jó- vagy rosszhiszemûségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással

elért vagyoni elõnyre,

f) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására vagy annak szándékára, valamint

g) a szabályszegés, illetve a mulasztás ismétlõdésére és gyakoriságára.

(5) Nem lehet intézkedést alkalmazni a szabályszegésnek vagy a mulasztásnak az MNB tudomására jutásától számított

három év, valamint az elkövetésétõl számított öt év elteltével.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidõkön belül intézkedés akkor is alkalmazható, ha az intézkedéssel érintett

természetes személy az intézkedés alkalmazásakor már nem áll az ellenõrzött szervezet vagy személy alkalmazásában,

megbízatása megszûnt vagy az ellenõrzött tevékenységet már nem végzi.

(7) Ha az Európai Unió másik tagállamában engedéllyel rendelkezõ pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény,

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe, vagy az Európai Unió másik tagállamában

engedéllyel rendelkezõ pénzügyi intézmény Magyarországon végzett határon átnyúló szolgáltatása megsérti a 22. §

(1) bekezdésében meghatározott jogszabályokban vagy az MNB hatósági határozatában foglalt elõírásokat, az MNB

felszólítja a fióktelepet, a pénzügyi intézményt a szabályellenes helyzet megszüntetésére. Ha a fióktelep vagy

a pénzügyi intézmény a felszólításnak nem tesz eleget, az MNB értesíti a Felügyeletet. A Felügyelet az MNB értesítése

szerint vagy értesíti az Európai Unió másik tagállamának felügyeleti hatóságát a szabályellenes helyzetrõl, vagy

kezdeményezi, hogy a felügyeleti hatóság tegye meg a megfelelõ intézkedést.

(8) A bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon belül kell a határozatban

megjelölt számlára befizetni.

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 447



(9) A szabályszegés vagy mulasztás ismétlõdésének értékelése során az MNB jogosult a súlyosabb intézkedés

alkalmazására, amennyiben a jegybanki ellenõrzés eredményeként az adatszolgáltatási kötelezettséget elõíró

jogszabályi rendelkezések megsértése esetén 1 éven, egyéb szabályszegés esetén három éven belül

a) ugyanazon ellenõrzött személlyel vagy szervezettel szemben az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhívás

eredménytelensége miatt jogerõsen jogkövetkezményt állapított meg, vagy

b) ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított rendelkezés

megsértése miatt az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján járt el.

(10) Az MNB által kirótt bírság az MNB saját bevétele.

26. § (1) A 25. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott, az ellenõrzött szervezettel, személlyel szemben kiszabható bírság

összege százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet. A bírságot a jogsértéssel okozott sérelemre, a jogsértés súlyára

és ismétlõdõ jellegére tekintettel állapítja meg az MNB.

(2) A vezetõvel szemben kiszabható bírság összege százezer forinttól húszmillió forintig terjedhet. A vezetõvel szemben

kiszabott bírság összegét az ellenõrzött szervezetek nem vállalhatják át. A bírságot a jogsértéssel okozott sérelemre,

a jogsértés súlyára és ismétlõdõ jellegére tekintettel állapítja meg az MNB.

15. Pénzkibocsátás

27. § (1) A bankjegyek és érmék kibocsátását, címletét és külsõ jegyeit, valamint bevonását az MNB elnöke rendeletben hirdeti

ki. Az MNB elnökének rendeletében megjelölt határnappal a forgalomból bevont bankjegyek és érmék elveszítik

törvényes fizetõeszköz-jellegüket.

(2) Az MNB által kibocsátott bankjegyeket és érméket azok bevonásáig magyar hivatalos pénznemben teljesítendõ

fizetésnél mindenki köteles névértéken elfogadni.

(3) Az MNB a forgalomból általa bevont, törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ bankjegyeket a bevonás

határnapjától számított 20 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 5 évig névértéken magyar törvényes

fizetõeszközre váltja. A hitelintézet és a postai elszámoló központot mûködtetõ intézmény a forgalomból az MNB által

bevont, törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az

érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig magyar törvényes fizetõeszközre átváltja.

(4) Készpénzben teljesített fizetés esetén – ideértve a fizetési számlára történõ készpénzbefizetést is – 50 darabnál több

érme elfogadására a hitelintézet és a postai elszámoló központot mûködtetõ intézmény köteles.

(5) A hamis bankjegy és érme semmilyen jogcímen nem fogadható el.

(6) A nehezen felismerhetõ, valamint a sérült bankjegyet és érmét fizetési mûvelet során elfogadni nem kötelezõ.

(7) Az MNB a nehezen felismerhetõ, valamint a sérült bankjegyet és érmét – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével

törvényes fizetõeszközre névértéken költségmentesen átváltja. Az MNB e kötelezettsége ellátásához közremûködõt

vehet igénybe.

(8) A hiányos sérült bankjegy akkor váltható át, ha a bankjegynek több mint 50%-át bemutatják. Az MNB térítés nélkül

bevonja a forgalomból, és megsemmisíti azokat a hiányos sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az

50%-ot. A hitelintézet és a postai elszámoló központot mûködtetõ intézmény azokat a hiányos sérült bankjegyeket,

amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az ügyféltõl térítésmentesen átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás

és megsemmisítés céljából.

(9) Megsemmisült bankjegy vagy érme ellenértékét az MNB nem téríti meg. Bankjegy vagy érme tekintetében

megsemmisítési eljárás nem indítható. A nehezen felismerhetõ, valamint a sérült törvényes fizetõeszköznek minõsülõ

érme – ide nem értve az MNB által kibocsátott emlékérmét –, továbbá az MNB által már bevont érme alapanyagként

való értékesítésének, illetve az ezen érmékbõl nyert alapanyagok értékesítésének kizárólagos joga az MNB-t illeti meg,

azzal, hogy az értékesítés piaci feltételek mellett történik.

(10) Az MNB elnöke az e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a készpénzforgalmazás feltételeit szabályozó

rendeletében határozza meg az érme más címletû érmére vagy bankjegyre, továbbá a bankjegy más címletû

bankjegyre vagy érmére való átváltásának szabályait, ideértve az átváltásra kötelezettek körét és a díjazás feltételeit is.

28. § (1) Az MNB ellátja a magyar és a külföldi törvényes fizetõeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatban

a hatáskörébe tartozó technikai és egyéb feladatokat, így különösen a készpénzszakértõi, oktatási, adatszolgáltatási és

tájékoztatási feladatokat. Az MNB készpénzszakértõi feladatai ellátása során, a szakértõi vizsgálat alapján hamisnak

minõsített fizetõeszközökkel összefüggésben indított büntetõeljárásban történõ felhasználás céljából – az adott
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büntetõeljárás jogerõs lezárásáig – jogosult a feltehetõen hamis fizetõeszközök természetes személy befizetõjének

vagy birtokosának családi és utónevét, lakcímét, azonosító okmányának megnevezését és számát kezelni, és ennek

keretében az említett adatokat a pénzhamisítási ügyekben a büntetõeljárást lefolytató, illetve bûnüldözési feladatokat

ellátó szervek részére továbbítani. Ha az MNB vagy a (2) bekezdés szerinti szervezet azt állapítja meg, hogy

a fizetõeszköz nem hamis, a tudomására jutott személyes adatokat a készpénzszakértõi vizsgálat lezárását követõen

haladéktalanul törli.

(2) A feltehetõen hamis magyar és külföldi fizetõeszközöket szakértõi vizsgálat céljából az MNB részére meg kell küldeni,

vagy a szakértõi vizsgálatra történõ továbbítás céljából az MNB elnökének rendeletében meghatározott szervezet

részére át kell adni.

(3) A hamis magyar és külföldi fizetõeszközökért nem jár térítés.

(4) Az MNB elnökének rendeletében meghatározott, a Hpt. szerinti pénzforgalmi, pénzváltási és pénzfeldolgozási

szolgáltatást, továbbá a postáról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó szervezet

köteles az általa fellelt feltehetõen hamis magyar és külföldi fizetõeszközöket az MNB-nek megküldeni, valamint

a fellelés körülményeirõl az MNB elnökének rendeletében elõírt módon és tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A (4) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás során az MNB elnökének rendeletében meghatározott, a Hpt. szerinti

pénzforgalmi, pénzváltási és pénzfeldolgozási szolgáltatást, továbbá a postáról szóló törvény szerinti nemzetközi

postautalvány-szolgáltatást nyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat is továbbítja az MNB részére.

Az MNB az ily módon tudomására jutott személyes adatokat az (1) bekezdésben meghatározott célból, az ott

meghatározott idõpontig kezelheti.

29. § Az MNB a bankjegy- és érme-elõállítás költségeit ráfordításai között számolja el.

30. § (1) Forgalomban lévõ törvényes fizetõeszközrõl, valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetõeszközre

átváltható bankjegyrõl és érmérõl utánzatot készíteni vagy készíttetni bármely célra csak az MNB elnökének

rendeletében meghatározottak szerint lehet. Az utánzatok elõállítása, nyilvántartása, õrzése és megsemmisítése

tekintetében az MNB elnökének rendeletében meghatározottak szerint kell eljárni.

(2) Az euroutánzatokra – ideértve az euroérmékhez hasonló érmeket és zsetonokat is – vonatkozó elõírásokat

a szankciókra vonatkozó szabályok kivételével az euroérmékhez hasonló érmekrõl és zsetonokról szóló, 2004.

december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendelet elõírásainak figyelembevételével az MNB elnökének rendelete határozza

meg.

III. FEJEZET

AZ MNB KAPCSOLATAI MÁS SZERVEKKEL

16. Kapcsolat az Országgyûléssel

31. § (1) Az MNB elnöke az MNB tevékenységérõl és monetáris politikájáról évente legalább egy alkalommal beszámol az

Országgyûlésnek. Az Országgyûlés eseti tájékoztatást írásban vagy szóban bármikor kérhet.

(2) Az MNB elnöke féléves rendszerességgel írásban beszámol az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó

bizottságának az MNB féléves tevékenységérõl az éves beszámoló tartalmának megfelelõ tartalommal. Az

Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottságának kérésére a beszámolóval összefüggésben az MNB

elnöke személyes megjelenésre és a beszámoló szóbeli kiegészítésére köteles.

(3) Az Országgyûlés elnöke vagy az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottságának elnöke kérésére az

MNB elnökét rendkívüli beszámolási kötelezettség is terheli.

(4) Az MNB a pénzügyi év kezdete elõtt mûködési költségeire, valamint beruházásaira vonatkozóan részletes éves tervet

készít. A pénzügyi év lezárását követõen összehasonlító elemzést készít a tervezett és a tényleges mûködési és

beruházási költségek alakulásáról. Az elemzést a könyvvizsgáló véleményével ellátva az éves beszámolóval

egyidejûleg megküldi az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottsága, valamint az Állami

Számvevõszék részére.

(5) Az MNB elnökének (1)–(3) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségei nem eredményezhetnek beavatkozást az

MNB döntéshozó szervei tagjai függetlenségébe, nem befolyásolhatják az MNB elnökének, mint az EKB Általános

Tanácsa tagjának fennálló státuszát és nem befolyásolják az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdéshez fûzött,
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a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányáról szóló (4.) Jegyzõkönyvbõl

(a továbbiakban: Alapokmány) fakadó titoktartási kötelezettségek betartását.

17. Kapcsolat a Kormánnyal, a minisztériumokkal és a nyilvánossággal

32. § Az MNB feladataival és a pénzügyi rendszer mûködésével kapcsolatos döntések és jogszabályok tervezeteire nézve ki

kell kérni az MNB véleményét.

33. § A miniszter a költségvetés Kormány által történõ elfogadását követõen az MNB-t haladéktalanul tájékoztatja

a központi költségvetésrõl szóló törvény tervezetérõl (a továbbiakban: tervezet). Az MNB jogosult a tervezettel

kapcsolatos véleményét közvetlenül megküldeni a miniszternek. Ezt a véleményt a Költségvetési Tanács ülésén az

MNB elnöke jeleníti meg. Az így megjelenített vélemény azonban nem köti az MNB elnökét a Költségvetési Tanács

tagjaként biztosított jogainak szabad gyakorlásában.

34. § (1) Az MNB megküldi a Kormánynak a Monetáris Tanács napirendjét.

(2) A Monetáris Tanács ülésein a Kormányt szavazati jog nélkül a miniszter vagy az általa felhatalmazott személy képviseli.

35. § A Kormány ülésének az MNB feladatkörét érintõ napirendi pontjához az MNB elnökét meg kell hívni.

36. § (1) Az MNB a monetáris folyamatok alakulásáról és alapvetõ feladatai körébe tartozó egyéb lényeges kérdésekrõl legalább

negyedévente jelentést készít és hoz nyilvánosságra. A tájékoztatás módjáról és gyakoriságáról az MNB közleményt

jelentet meg.

(2) Az MNB a Kormány, illetve a Kormány tagjai részére a monetáris folyamatok alakulásáról és alapvetõ feladatai körébe

tartozó egyéb lényeges kérdésekrõl kérésre eseti információt nyújt.

(3) Az MNB elnöke az MNB mûködésének irányításával összefüggõ, a mûködés szempontjából kiemelten fontos,

az igazgatóság 49. § szerinti jogkörében meghozott döntésekrõl a döntés meghozatalát követõen tájékoztatja

a minisztert. Az MNB köteles az általa végrehajtott devizamûveletekrõl, valamint az arany- és devizatartalékokról

a minisztert hetente tájékoztatni. A miniszter és az MNB elnöke évente írásban megállapodnak az MNB által

szolgáltatandó további információk körérõl.

(4) A Kormány felkérése alapján az MNB elláthatja a nemzetközi pénzügyi szervezetekben a Kormányra háruló

feladatokat, amennyiben errõl törvény eltérõen nem rendelkezik.

37. § A Kormány, a központi államigazgatási szervek, illetve a Felügyelet az MNB kérésére tevékenységükkel kapcsolatban

információt nyújtanak.

38. § (1) A Nemzetközi Valutaalap által Magyarország tagságát illetõen hozott határozat, valamint a Nemzetközi Valutaalap

alapokmánya értelmében a Nemzetközi Valutaalapnak idõszakonként fizetendõ összegek tekintetében

a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott megfelelõ forrásokból

Magyarország nevében kifizetést teljesítõ szerv feladatait az MNB látja el, beleértve a Nemzetközi Valutaalap

Különleges Lehívási Jogok Fõosztályában való részvétellel kapcsolatos fizetések teljesítését is.

(2) Az MNB a Nemzetközi Valutaalap alapokmányával összhangban, Magyarország tagságával összefüggésben, át nem

ruházható, kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmazó váltókat állíthat ki a Nemzetközi Valutaalap javára.

(3) A Nemzetközi Valutaalap alapokmánya által megkívánt pénzügyi szerv feladatát Magyarország részérõl az MNB látja

el. Ezzel összefüggésben az MNB jogosult Magyarország nevében a Nemzetközi Valutaalap alapokmányának

rendelkezései alapján végrehajtható valamennyi mûveletet és ügyletet létrehozni és lebonyolítani és a Nemzetközi

Valutaalap alapokmányának rendelkezései alapján Magyarországnak átutalt vagy fizetett bármilyen összeg

tekintetében a pénzügyi szerv minõségében jogosultként eljárni.

(4) A Nemzetközi Valutaalapnak Magyarországon tartott valutakészleteit kijelölt letéteményesként az MNB õrzi.

450 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



18. Kapcsolat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével

39. § (1) Az MNB feladatai ellátása során együttmûködik a Felügyelettel.

(2) Az MNB elnöke meghívja a Felügyelet elnökét az MNB igazgatósági ülésének a Felügyelet feladatkörét érintõ

napirendi pontjához.

40. § (1) Az MNB és a Felügyelet azokat az adatokat és információkat bocsátja egymás rendelkezésére, amelyek a másik

szervezet feladatának ellátásához szükségesek.

(2) A feladat ellátásához szükséges adat- és információátadás módját és rendjét az MNB és a Felügyelet megállapodásban

rögzíti.

(3) Az MNB jogosult arra, hogy pénzforgalmi szolgáltatónál folytatott jegybanki helyszíni ellenõrzés keretében

a tudomására jutott, a Felügyelet ellenõrzési hatáskörébe esõ tényekrõl a Felügyeletnek tájékoztatást nyújtson.

19. Kapcsolat az Állami Számvevõszékkel

41. § Az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését megelõzõen az MNB elnöke

kikéri az Állami Számvevõszék elnökének a véleményét.

IV. FEJEZET

AZ MNB SZERVEZETE

20. Az MNB jogi formája

42. § (1) Az MNB részvénytársasági formában mûködõ jogi személy. Az MNB székhelye Budapest.

(2) Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni. A részvénytársaság elnevezést az MNB cégnevében nem kell

feltüntetni.

(3) Az MNB alapító okiratát a részvényes állapítja meg, amelyet be kell mutatni az Országgyûlésnek.

(4) Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak. Az államot mint részvénytulajdonost a miniszter képviseli.

(5) Az MNB jegyzett tõkéje 10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd forint.

43. § (1) A részvényes részvényesi határozattal dönt:

a) az alapító okirat megállapításáról és módosításáról,

b) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról és

c) a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

(2) A részvényest az igazgatóság a 49. § (4) bekezdés b) pontja alapján megállapított, könyvvizsgálói záradékkal ellátott

számviteli beszámolóról – annak megküldésével – tájékoztatja.

44. § A gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseit az MNB tekintetében az e törvényben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

21. Az MNB szervei

45. § Az MNB szervei: a Monetáris Tanács, az igazgatóság és a felügyelõbizottság.

22. A Monetáris Tanács

46. § (1) Az MNB legfõbb döntéshozó szerve a Monetáris Tanács. A Monetáris Tanács hatáskörébe tartozik:

a) a 4. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntés,

b) az a) pontban foglalt hatáskör körében a 9. § (1) bekezdése szerinti döntés,

c) az a) pontban foglalt hatáskör körében a 10. § (2) bekezdésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntés,

d) az a) pontban foglalt hatáskör körében a 11-13. §-okban meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntés,

e) az MNB elnöke javaslata alapján az alelnökök hatáskörérõl történõ döntés,
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f) a Monetáris Tanács hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos kommunikáció módjáról történõ döntés,

g) az a)–d) pontokban meghatározott feladatokkal kapcsolatos azon döntések végrehajtása, amelyeket a vonatkozó

döntésben a Monetáris Tanács saját hatáskörében tart,

h) döntés minden olyan további kérdésben, amit törvény, az alapító okirat vagy a belsõ eljárási szabályzat

a Monetáris Tanács kizárólagos hatáskörébe utal.

(2) A Monetáris Tanács szükség esetén bármikor összehívható, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik.

(3) A Monetáris Tanács legalább öt-, legfeljebb kilenctagú testület. A Monetáris Tanács tagjai megbízatásuk idõtartama

alatt munkaviszonyban állnak az MNB-vel.

(4) A Monetáris Tanács tagjai:

a) az MNB elnöke mint a Monetáris Tanács elnöke,

b) az MNB alelnökei és

c) további tagok, akiket hat évre az Országgyûlés választ.

(5) A Monetáris Tanács tagjává az a magyar állampolgár nevezhetõ ki, illetve választható, aki monetáris, pénzügyi, vagy

a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedõ elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel

rendelkezik.

(6) A Monetáris Tanács tagjának javasolt személyt az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs állandó bizottsága

meghallgatja.

(7) A Monetáris Tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a hivatalba lépés alkalmával a köztársasági elnök elõtt,

(4) bekezdés c) pont szerinti tagja az Országgyûlés elõtt esküt tesz.

(8) A Monetáris Tanács (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjának megbízatása megszûnik:

a) a megbízatási idõtartam leteltével,

b) lemondással,

c) felmentéssel,

d) halállal.

(9) A lemondást írásban kell közölni a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a köztársasági elnökkel, a (4) bekezdés

c) pontja szerinti tagnak az Országgyûlés elnökével. A Monetáris Tanács tagjának megbízatása lemondása esetén

a lemondó nyilatkozatban megjelölt, a lemondó nyilatkozat megtételét követõ idõpontban, ennek hiányában

a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a lemondó nyilatkozat köztársasági elnök általi, a (4) bekezdés c) pont

szerinti tagnak az Országgyûlés elnöke általi kézhezvételével szûnik meg. A Monetáris Tanács tagja lemondásának

érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

(10) A Monetáris Tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagjait a köztársasági elnök, (4) bekezdés c) pontja szerinti

tagjait az Országgyûlés kizárólag abban az esetben mentheti fel, ha a Monetáris Tanács tagja nem felel meg a feladatai

ellátásához szükséges feltételeknek, illetve súlyos kötelezettségszegést követ el.

(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok választására és felmentésére az Országgyûlés gazdasági ügyekért felelõs

állandó bizottsága tesz javaslatot az Országgyûlés számára.

(12) A (11) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a Monetáris Tanács érintett tagja részére meg kell küldeni, aki a Munka

Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályai szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az Mt. szabályai szerinti

bírósághoz fordulás joga nem érinti az Alapokmány 14.2. cikkében meghatározott bírósághoz fordulás jogát.

(13) A (11) bekezdés szerinti felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidõ lejártát vagy – bírósághoz

fordulás esetén – a bíróság döntésének jogerõre emelkedését követõen terjeszthetõ a (4) bekezdés b) pontja szerinti

tagok esetében a köztársasági elnök, a (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok esetében az Országgyûlés elé.

(14) A Monetáris Tanács évente az elsõ ülésen a jelenlevõk egyszerû szótöbbségével az MNB alelnökei közül megválasztja

a Monetáris Tanács elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes megbízatásának megszûnése esetén a Monetáris Tanács

a soron következõ ülésén új elnökhelyettest választ.

(15) A Monetáris Tanács határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Monetáris Tanács határozatait a jelenlévõk

egyszerû szótöbbségével hozza, szavazategyenlõség esetén a Monetáris Tanács elnökének, illetve az elnök

akadályoztatása esetén elnökhelyettesének szavazata dönt.

(16) A Monetáris Tanács álláspontját a Monetáris Tanács elnöke vagy – akadályoztatása esetén – elnökhelyettese jogosult

nyilvánosságra hozni.

(17) Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 140. cikke szerinti eltérés a Tanács döntésével történõ megszüntetése

hatálybalépésének napján a Monetáris Tanács megszûnik, tagjainak a Monetáris Tanácsban betöltött megbízatása

e nappal lejár.
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23. Az MNB elnöke

47. § (1) Az MNB élén elnök áll.

(2) Az MNB elnökének személyére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök számára. Az MNB elnök

megbízatása hat évre szól. Egy személy legfeljebb két alkalommal lehet az MNB elnöke.

(3) A 46. § (5)–(10) bekezdését az MNB elnöke tekintetében is alkalmazni kell.

(4) Az MNB elnökét a 46. § (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen, a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök

menti fel.

(5) A miniszterelnök (4) bekezdés szerinti felmentési javaslatát az MNB elnöke részére meg kell küldeni, aki az Mt. szabályai

szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az Mt. szabályai szerinti bírósághoz fordulás joga nem érinti az Alapokmány

14.2. cikkében meghatározott bírósághoz fordulás jogát.

(6) A felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidõ lejártát vagy – bírósághoz fordulás esetén – a bíróság

döntésének jogerõre emelkedését követõen terjeszthetõ a köztársasági elnök elé.

(7) A köztársasági elnöknek az MNB elnökének kinevezésére és felmentésére vonatkozó döntéséhez a miniszterelnök

ellenjegyzése szükséges.

(8) Rendelet kiadása kivételével az MNB elnökét akadályoztatása esetén a Monetáris Tanács elnökhelyettese helyettesíti.

24. Az MNB alelnökei

48. § (1) Az MNB legalább kettõ, legfeljebb három alelnökkel rendelkezik. Az MNB alelnökeinek személyére a miniszterelnök

tesz javaslatot a köztársasági elnök számára.

(2) A 46. § (5)–(10), (12) és (13) bekezdéseit az MNB alelnökei tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy az MNB

alelnökeinek felmentésére az MNB elnökének elõterjesztésére a miniszterelnök tesz javaslatot.

(3) A köztársasági elnöknek az MNB alelnökeinek kinevezésére és felmentésére vonatkozó döntéséhez a miniszterelnök

ellenjegyzése szükséges.

25. Az igazgatóság

49. § (1) Az igazgatóság felelõs a Monetáris Tanács döntéseinek végrehajtásáért és az MNB mûködésének irányításáért.

(2) Az igazgatóság tagjai:

a) az MNB elnöke mint az igazgatóság elnöke és

b) az MNB alelnökei.

(3) Az igazgatóság nevében az elnök jár el.

(4) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

a) a Monetáris Tanács által hozott döntések végrehajtásának irányítása,

b) az MNB számviteli beszámolójának megállapítása, az osztalék fizetésérõl való döntés meghozatala, továbbá

az üzletvezetésrõl és az MNB vagyoni helyzetérõl szóló, a részvényesnek küldendõ jelentés tervezetének

jóváhagyása,

c) az MNB szervezetével és belsõ irányításával összefüggõ kérdések jóváhagyása,

d) az MNB mûködésével, illetve feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai tervek és programok – ideértve

a fejlesztési és mûködési költségtervet is – jóváhagyása,

e) a felügyelõbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az MNB belsõ ellenõrzési szervezetének

irányítása, valamint a belsõ ellenõrzés tapasztalatainak és tervének megtárgyalása,

f) a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjával,

az ezzel kapcsolatos eljárás rendjével összefüggõ kollektív szerzõdés-módosítás és

g) az 59. §-ban foglaltakkal kapcsolatos döntések meghozatala.

(5) A Monetáris Tanács bármely, a hatáskörébe tartozó kérdés eldöntésére felhatalmazhatja az igazgatóságot. Az így

meghozott döntéseivel kapcsolatban az igazgatóság beszámol a Monetáris Tanácsnak. Az MNB elnöke

a (4) bekezdésben meghatározottakon túl bármely, a hatáskörébe tartozó kérdést döntésre az igazgatóság elé

terjeszthet.

(6) Az igazgatóság határozatait a jelenlévõk egyszerû többségével hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök,

akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt igazgatósági tag szavazata dönt. Az igazgatóság határozatképes, ha tagjai

közül legalább ketten jelen vannak.
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26. A felügyelõbizottság

50. § (1) A felügyelõbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellenõrzésének szerve.

(2) Az MNB belsõ ellenõrzési szervezete – a (3) bekezdésben foglalt korlátozással – a felügyelõbizottság,

a felügyelõbizottság hatáskörébe nem tartozó feladatok tekintetében az igazgatóság irányítása alá tartozik.

Amennyiben az igazgatóság az irányítási jogkörének gyakorlása során olyan vizsgálati megállapításról szerez

tudomást, amely a felügyelõbizottság hatáskörébe tartozik, akkor errõl a megállapításról haladéktalanul tájékoztatást

ad a felügyelõbizottságnak.

(3) A felügyelõbizottság ellenõrzési hatásköre nem terjed ki a 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott feladatokra, illetve

azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására. A felügyelõbizottság a Gt.-ben a számvitelrõl szóló törvény szerinti

beszámolóval összefüggésben elõírt jelentését ezen korlátozásoknak megfelelõen készíti el.

(4) A felügyelõbizottság tagjai:

a) az Országgyûlés által választott elnöke,

b) az Országgyûlés által választott további három tag,

c) a miniszter képviselõje és

d) a miniszter által megbízott szakértõ.

(5) A felügyelõbizottság elnökét az Országgyûlés kormánypárti képviselõcsoportjai jelölik.

(6) Az országgyûlési képviselõcsoportok jelöltjeinek (4) bekezdés b) pontja szerinti taggá történõ megválasztásáról

az Országgyûlés egyszerre, egy csoportban szavaz.

(7) Felügyelõbizottsági tagnak hitelintézeti, pénzügyi, illetve számviteli kérdésekben kiemelkedõ szakmai ismeretekkel

rendelkezõ, valamint az országgyûlési képviselõk választásán választható magyar állampolgárt lehet jelölni.

(8) A felügyelõbizottság tagjainak megbízatása az Országgyûlés megbízatásának idõtartamára szól, és az Országgyûlés

megbízatásának megszûnéséig tart.

(9) A felügyelõbizottsági tagot az õt megválasztó Országgyûlés, illetve az õt megbízó miniszter hívhatja vissza.

(10) A felügyelõbizottsági tag az õt megválasztó Országgyûlésnek, illetõleg az õt megbízó miniszternek tájékoztatási

kötelezettséggel tartozik.

27. Az elnök, az alelnökök, a Monetáris Tanács és a felügyelõ bizottság tagjainak díjazása

51. § (1) Az elnök tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó, MNB-tõl származó havi

bére a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági

havi átlagos bruttó kereset tízszerese.

(2) A Monetáris Tanács elnökhelyettesi tisztségét betöltõ MNB alelnök MNB-tõl származó bére az elnök bérének 80%-a.

Az MNB további alelnökeinek MNB-tõl származó bére az elnök bérének 70%-a.

(3) A Monetáris Tanács 46. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjainak MNB-tõl származó bére az elnök bérének

60%-a.

(4) Az elnök, az alelnökök, továbbá a Monetáris Tanács 46. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai a MNB-tõl

származó egyéb juttatásokra (ideértve a nem pénzbeni, természetbeni és szociális juttatásokat) azonos feltételekkel

jogosultak.

(5) A felügyelõbizottság elnökének tiszteletdíja havi bruttó 1 200 000 forint.

(6) A felügyelõbizottság további tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 800 000 forint.

(7) Az MNB elnökét és alelnökeit a monetáris tanácsi tagságért külön díjazás nem illeti meg.

(8) Az MNB Monetáris Tanácsának tagjai megbízatásuk 46. § (8) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését követõ

6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek. E tilalom

ellentételezéseképpen a megbízatásuk 46. § (8) bekezdés a) pontja szerinti megszûnésekor hat havi bérükkel azonos

összegû juttatás illeti meg õket.
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28. Titoktartási kötelezettség és az alkalmazottak jogállása

52. § Az MNB alkalmazottai és felügyelõbizottsági tagjai kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott

minõsített adatot, banktitkot, értékpapírtitkot, fizetési titkot és üzleti titkot megõrizni. Ez a kötelezettség a megbízatás

megszûnését követõen is fennmarad.

53. § Az MNB alkalmazottaira – e törvényben szabályozott kivételekkel – az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

29. Összeférhetetlenség

54. § (1) Az MNB a 46. § hatálya alá tartozó, valamint a 4. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott alapvetõ feladatokat ellátó

(a továbbiakban: minõsített munkakört betöltõ) alkalmazottja – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – nem létesíthet

és nem tarthat fenn munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi

jogviszonyt vagy felügyelõ bizottsági tagságot pénzügyi intézménynél, ide nem értve azon pénzügyi intézményt,

amelyben az MNB részesedéssel rendelkezik, kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ egyéb jogi személynél,

befektetési vállalkozásnál, – az MNB Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsa tagjaként eljáró alelnöke

kivételével – az Országos Betétbiztosítási Alapnál és – a Befektetõ-védelmi Alap igazgatósági tagjaként eljáró MNB

alkalmazott kivételével – a Befektetõ-védelmi Alapnál.

(2) Az MNB a 46. § hatálya alá tartozó, valamint a minõsített munkakört betöltõ alkalmazottja pénzügyi intézményben,

kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ jogi személyben és befektetési vállalkozásban – a (3) bekezdésben foglalt

kivétellel – befolyással nem rendelkezhet.

(3) Az MNB a 46. § hatálya alá tartozó, valamint a minõsített munkakört betöltõ alkalmazottja

a) a jogviszonya keletkezésének idõpontjában nyilatkozik a meglévõ és

b) a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul nyilatkozik a jogviszonyának fennállása

alatt öröklés útján szerzett,

pénzügyi intézményben, kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ jogi személyben, befektetési vállalkozásban lévõ

befolyásáról és a befolyását az MNB-vel létrejövõ jogviszonya keletkezésének az idõpontjától számított, illetve

az öröklés esetén a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedését követõ három hónapon belül megszünteti.

(4) Az MNB a 46. § hatálya alá tartozó, valamint a minõsített munkakört betöltõ alkalmazottja a Bszt. szerinti pénzügyi

eszköz szerzését – az állampapír, a nyilvános, nyílt végû befektetési alap által kibocsátott befektetési alapjegy

kivételével – a megszerzést követõ három munkanapon belül köteles bejelenteni.

(5) Az MNB a 46. § hatálya alá nem tartozó alkalmazottja munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak

az MNB elnökének elõzetes engedélyével létesíthet vagy tarthat fenn, kivéve a tudományos, oktatási, mûvészeti,

lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet, amelyet köteles bejelenteni.

(6) Az MNB a 46. § hatálya alá nem tartozó és nem minõsített munkakört betöltõ alkalmazottja

a) a jogviszonya keletkezésének idõpontjában nyilatkozik a pénzügyi intézményben, kiegészítõ pénzügyi

szolgáltatást végzõ jogi személyben, befektetési vállalkozásban fennálló befolyásáról, és

b) haladéktalanul nyilatkozik, ha jogviszonya fennállása alatt az a) pontban meghatározott befolyást szerzett.

(7) Az MNB alkalmazottja haladéktalanul bejelenti, ha a jogviszonya keletkezésének idõpontjában vagy a jogviszonya

fennállása alatt a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója pénzügyi intézményben, kiegészítõ pénzügyi

szolgáltatást végzõ jogi személyben, befektetési vállalkozásban befolyással rendelkezik, vagy befolyást szerez.

(8) Az MNB alkalmazottja az (1)–(3) bekezdésben foglalt jogviszonya, befolyása megszüntetéséig, valamint

a (4)–(7) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és

meghozatalában, amely olyan szervezetre vonatkozik, amelyben az alkalmazott, a vele közös háztartásban élõ közeli

hozzátartozója befolyással rendelkezik, vagy amellyel más, az (1)–(7) bekezdésben meghatározott jogviszonyban van.

(9) Az MNB alkalmazottja a jogviszonya keletkezésének idõpontjában köteles nyilatkozni szövetkezeti hitelintézetben

fennálló tagsági viszonyáról.

(10) Az MNB alkalmazottja a jogviszonya keletkezésekor fennálló tagsági viszonyát addig nem köteles megszüntetni, amíg

a szövetkezeti hitelintézettel szemben tartozása áll fenn. Ezen idõszak alatt azonban nem vehet részt olyan döntés

elõkészítésében és meghozatalában, amely arra a szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van.
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(11) Az MNB alkalmazottja

a) a jogviszonya keletkezésének idõpontjában írásban nyilatkozik arról, hogy a vele közös háztartásban élõ közeli

hozzátartozója pénzügyi intézménynél, kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ jogi személynél vagy befektetési

vállalkozásnál vezetõ tisztségviselõi jogviszonyban, felügyelõbizottsági tagsági viszonyban, munkaviszonyban,

illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és

b) haladéktalanul bejelenti, ha a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának az a) pontban meghatározott

jogviszonya keletkezett.

(12) Az MNB alkalmazottja nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében vagy meghozatalában, amely érinti azt

a pénzügyi intézményt, kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást végzõ jogi személyt vagy befektetési vállalkozást, amelynél

a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója a (11) bekezdésben meghatározott jogviszonnyal rendelkezik.

(13) Az MNB a 46. § hatálya alá nem tartozó alkalmazottja az e §-ban foglalt bejelentéseket és nyilatkozatokat a munkáltatói

jogkör gyakorlójának teszi meg.

(14) Az MNB-ben nem létesíthetõ olyan jogviszony, amelynek eredményeként az MNB alkalmazottja közeli

hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(15) Az MNB az e §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, annak ellenõrzése céljából az alkalmazottak

által tett bejelentéseket és nyilatkozatokat a munkaviszony megszûnését követõ három évig nyilvántartja.

(16) E § alkalmazásában közeli hozzátartozón a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényben ilyenként meghatározott

személyt és az élettársat kell érteni.

55. § (1) Az MNB Monetáris Tanácsának tagja csak jegybanki döntéshozói feladataival összeegyeztethetõ egyéb tevékenységet

végezhet, pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó

tevékenységet nem folytathat, nem lehet országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ, önkormányzati vagy állami

vezetõ és köztisztviselõ.

(2) Az MNB Monetáris Tanácsának tagja nem lehet gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának

tagja.

(3) Az MNB elnöke és alelnökei további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem

létesíthetnek.

(4) A Monetáris Tanács 46. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti tagja bejelentési kötelezettség mellett létesíthet olyan

további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, amely nem eredményez

összeférhetetlenséget a monetáris tanácsi tagságával.

(5) A Monetáris Tanács tagjai létesíthetnek tudományos, oktatási, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá

esõ szellemi tevékenységet jelentõ munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, amelyet annak létesítése elõtt

kötelesek bejelenteni.

(6) Az MNB Monetáris Tanácsának 46. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja az 54. §-ban és e § (4) és (5) bekezdésében

foglalt bejelentési, és nyilatkozattételi kötelezettségének a köztársasági elnöknél, 46. § (4) bekezdés c) pontja szerinti

tagja e kötelezettségének az Országgyûlés elnökénél tesz eleget.

(7) Az MNB Monetáris Tanácsának tagjára nézve az 54. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályokat

az MNB-vel fennálló munkaviszonya megszûnését követõen is hat hónapig alkalmazni kell.

(8) A felügyelõ bizottság tagjaira nézve az 54. § (1)–(7), (9), (10), (13) és (15) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazni kell.

30. Vagyonnyilatkozat

56. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 46. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott tagjai, valamint

a felügyelõbizottság tagjai az országgyûlési képviselõkkel azonos módon, azonos tartalommal és gyakorisággal

tesznek vagyonnyilatkozatot. Az évenkénti vagyonnyilatkozatot a kötelezettség esedékessé válásának évében az azt

megelõzõ év december 31-ei állapotára vonatkozóan, a kinevezéskor, illetve a felmentéskor esedékes

vagyonnyilatkozatot a kinevezés, illetve a felmentés napjának állapotára vonatkozóan kell megtenni.

A nyilatkozattételre kötelezett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élõ házas- vagy

élettársának, valamint gyermekeinek (hozzátartozó) az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával azonos

tartalmú vagyonnyilatkozatát.
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(2) A vagyonnyilatkozatot az Országgyûlés mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága

tartja nyilván. A Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelõbizottság tagjai vagyonnyilatkozatára, illetve az azzal

kapcsolatos eljárásra az e §-ban meghatározott eltérésekkel az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatára, illetve

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A vagyonnyilatkozattal

kapcsolatos eljárást bárki kezdeményezheti az Országgyûlés elnökénél.

31. Könyvvizsgáló

57. § Az MNB könyvvizsgálója legfeljebb öt évre kaphat megbízást, a megbízás lejártát követõen 5 éven belül újra nem

választható.

V. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

32. Jegybanki jogosultságok

58. § (1) Az MNB a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitása érdekében javaslatot tehet a Kormánynak jogszabály megalkotására

vagy törvényalkotás kezdeményezésére, illetve a Kormány tagjának jogszabály megalkotására. Az MNB döntése

szerint a javaslattétel a nyilvánosság útján is történhet.

(2) Az MNB Kormánynak tett, az (1) bekezdésben meghatározott javaslatával összefüggésben a Kormány nevében

a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter, a Kormány tagjának tett javaslat esetén a Kormány

tagja a javaslat kézhezvételét vagy nyilvánosságra hozatalát követõ 15 munkanapon belül köteles az MNB-t

– amennyiben a javaslattétel is a nyilvánosság útján történt, a nyilvánosság útján – tájékoztatni a jogszabály

megalkotására, illetve kezdeményezésére irányuló eljárás megindulásáról, törvényi szintû szabályozás esetén

az Országgyûlés elé terjesztés határidejérõl, rendeleti szintû szabályozás esetén a kihirdetés határidejérõl; ennek

hiányában döntése indokairól.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján megadott határidõ eredménytelenül telt el, a javaslat címzettje haladéktalanul köteles az

MNB-t – amennyiben a javaslattétel is a nyilvánosság útján történt, a nyilvánosság útján – tájékoztatni a késedelem

okairól, valamint – egyetértése esetén – az Országgyûlés elé terjesztés vagy a kihirdetés új határidejérõl.

59. § (1) Az MNB jogosult

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltató,

b) a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet,

c) a Hpt. szerinti fizetési rendszer mûködtetése tevékenységet végzõ szervezet,

d) a pénzfeldolgozási tevékenységet végzõ szervezet,

e) a központi értéktár,

f) az Országos Betétbiztosítási Alap,

g) a Befektetõ-védelmi Alap,

h) a 4. § (1), (4), (5) és (7) bekezdésében meghatározott alapvetõ feladatok ellátásával összefüggésben bármely más

belföldi szervezet és

i) külföldi jegybank, valamint a 4. § (1), (4), (5) és (7) bekezdésében meghatározott alapvetõ feladatok ellátásával

összefüggésben, továbbá nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek ellátása érdekében bármely más

külföldi szervezet

részére forintban és külföldi pénznemben bankszámlát vezetni.

(2) Az MNB a 4. § (1)–(7) bekezdésében foglalt feladatai ellátása során jogosult forintban, külföldi pénznemben

és nemesfémekkel a pénzügyi és kiegészítõ pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó bármely egyéb

mûveletet végezni.

(3) Az MNB a 4. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott feladata ellátása során a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási

tevékenységet kiegészítõ szolgáltatásként pénzügyi eszköz letéti õrzését és nyilvántartását láthatja el, ehhez

kapcsolódóan ügyfélszámlát vezethet, továbbá letétet kezelhet és ehhez kapcsolódóan értékpapírszámlát vezethet,

valamint nyomdai úton elõállított értékpapír esetén azt nyilvántarthatja és ügyfélszámlát vezethet.
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(4) Az MNB a nyomozó hatóság és az ügyészség tevékenységének támogatása céljából, a monetáris finanszírozás

15. §-ban foglalt tilalmának betartásával jogosult forint és külföldi bankjegyeket biztosítani e szervek részére

a nyomozati tevékenységhez.

60. § (1) Az MNB-t jegybanki feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezõ követelése alapján belföldi adósának

bármilyen címen birtokába jutott vagyona felett törvényes zálogjog illeti meg. Az MNB követelését törvényes

zálogjoga alapján a zálogtárgyakból bírósági eljárás nélkül, a legalkalmasabbnak talált módon elégítheti ki.

E rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell az MNB rendelkezésére bocsátott óvadékból történõ kielégítésre is.

(2) Jegybanki feladatai ellátásával összefüggésben az MNB javára szolgáló zálogjog és óvadék esetében a csõdeljárásról

és a felszámolási eljárásról szóló törvénynek a zálogjog és az óvadék közvetlen érvényesíthetõségének korlátozására

vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell az Európai Unió másik tagállamának központi bankja, valamint

az EKB javára, a központi banki feladataik ellátásával kapcsolatosan nyújtott biztosítékokra is.

(4) Az MNB a 7. §-ban meghatározott tevékenységébõl eredõ, a hitelintézetekkel szemben keletkezett követeléseit

a hitelintézetek részére vezetett pénzforgalmi számlák terhére – hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján

történõ átutalás teljesítését megelõzõ sorrendben – elégítheti ki.

61. § Az MNB ellen bírósági eljárás belföldön csak székhelyén indítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik

a munkaviszonyból származó perekre.

62. § Az MNB könyveinek és e könyvekbõl vett cégszerûen aláírt kivonatoknak közokirati bizonyító erejük van.

33. Részesedésszerzés és osztalékfizetés

63. § (1) Az MNB-nek – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – sem belföldi, sem külföldi szervezetben nem lehet

részesedése.

(2) Az MNB részesedést szerezhet és tarthat fenn

a) a tevékenységével összefüggésben létrehozott,

b) a fizetési rendszer mûködtetése tevékenységet vagy

c) tõzsdei, elszámolóházi, központi értéktári és központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ

szervezetben.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az MNB 4. § (1), (3) és (7) bekezdésében meghatározott feladatainak teljesítése

során végrehajtott mûveletei keretében történõ, szabályozott piacra bevezetett, tagsági jogokat megtestesítõ

értékpapírok megszerzésére, azzal, hogy az MNB nem szerezhet a Bszt. szerinti minõsített befolyást a kibocsátóban.

Az MNB a 4. § (1), (3) és (7) bekezdésében meghatározott feladatai keretében nem szerezhet közvetlenül a kibocsátótól

tagsági jogokat megtestesítõ értékpapírokat.

(4) Az MNB az Alapokmány 28. és 29. cikkében meghatározottak szerinti arányban járul hozzá az EKB tõkéjéhez.

64. § (1) Az MNB a – 16. § (5) bekezdése alapján a kiegyenlítési tartalékok negatív összegének ellentételezésére fel nem

használt – tárgyévi eredményébõl vagy az eredménytartalékból az igazgatóság 49. § (4) bekezdés b) pontja alapján

meghozott döntésében foglaltak szerint fizet osztalékot.

(2) Az MNB osztalékelõleget nem fizet.

(3) Amennyiben a tárgyévi veszteség összege az eredménytartalékot meghaladja, a különbözetet a központi

költségvetés közvetlenül az eredménytartalék javára a tárgyévi beszámolóról történõ, a 43. § (2) bekezdés szerinti

tájékoztatás részvényes általi kézhezvételét követõ 8 napon belül megtéríti.

(4) A részvényes az eredménytartalék javára pénzben tõkejuttatást nyújthat.
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VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Felhatalmazó rendelkezések

65. § (1) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza:

a) a Monetáris Tanács döntésének megfelelõen az alapkamat mértékét,

b) a Monetáris Tanács döntésének megfelelõen a kötelezõ tartalékráta mértékét, és a kötelezõ jegybanki tartalék

után fizetendõ kamat mértékét,

c) a kötelezõ jegybanki tartalék kiszámítását, képzésének és elhelyezésének módját, valamint a teljesítés elmaradása

esetén alkalmazandó intézkedéseket,

d) a bankjegyek és az érmék – ideértve az emlékbankjegyeket és az emlékérméket is – kibocsátását, címletét, külsõ

jegyeit, bevonását,

e) a magyar és a külföldi törvényes fizetõeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos, a 28. § (1) bekezdésében

meghatározott technikai és egyéb feladatokat,

f) a feltehetõen hamis magyar és külföldi fizetõeszközökkel összefüggõ szakértõi vizsgálatot lefolytató szerveket,

g) a 28. § (4) bekezdése szerint adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek körét, az adatszolgáltatás módját és

tartalmát,

h) a forgalomban lévõ törvényes fizetõeszközrõl, továbbá az MNB által forgalomból bevont, de törvényes

fizetõeszközre átváltható bankjegyrõl és érmérõl utánzat készítésének vagy készíttetésének engedélyezési

feltételeit, valamint az utánzat elõállításával, nyilvántartásával, õrzésével és megsemmisítésével kapcsolatos

követelményeket,

i) az euroutánzatokra – ideértve az euroérmékhez hasonló érmeket és zsetonokat is – vonatkozó elõírásokat

a szankciókra vonatkozó szabályok kivételével, az euroérmékhez hasonló érmekrõl és zsetonokról szóló, 2004.

december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendelet elõírásainak figyelembevételével,

j) a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körét,

a szolgáltatás módját és határidejét,

k) az MNB kérelemre induló hatósági eljárásáért – ide nem értve a Hpt. alapján az MNB engedélyezési hatáskörébe

tartozó kiegészítõ pénzügyi szolgáltatások engedélyezése és az engedélyek visszavonása, valamint a fizetési,

illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény szerinti kijelölés

iránti eljárást – fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj fizetésével kapcsolatos szabályokat,

l) a Monetáris Tanács döntésének megfelelõen, kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben nem szabályozott

területen a rendszerkockázatok felépülésének megakadályozása vagy a kockázatok csökkentése érdekében

szükséges intézkedéseket: a túlzott hitelkiáramlást megakadályozó elõírásokat, a rendszerszintû likviditási

kockázatok felépülését megakadályozó likviditási követelményeket, az anticiklikus tõkepuffer idõzítésének,

felépítésének és mûködésének feltételeit, a rendszerszinten jelentõs intézmények csõdvalószínûségét csökkentõ

többletkövetelményeket.

(2) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. § (5) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében

foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza

a) a fizetési forgalomban a fizetési megbízások lebonyolításának, továbbá a fizetési módok részletes szabályait,

b) a készpénzforgalmazás feltételeit,

c) a pénzfeldolgozási tevékenység szabályait és

d) a Hpt. szerinti fizetési rendszer mûködtetése tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az MNB 4. § (5) bekezdésében és a 20. § (1) és

(2) bekezdéseiben foglalt feladatai körében rendeletben szabályozza

a) a Hpt. szerinti fizetési rendszer mûködtetése tevékenységet végzõ szervezetek üzletszabályzatának tartalmi és

formai követelményeit és a tevékenység végzéséhez szükséges szabályzatokra vonatkozó követelményeket;

b) a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet üzletszabályzatának tartalmi és formai

követelményeit, továbbá

ba) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszûnésére vonatkozó szabályokat,

bb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,

bc) az elszámolás és a teljesítés rendjét,

bd) a kockázatok kezelésének szabályait,
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be) a kötelezõ biztosíték képzésének, felhasználásának szabályait,

bf) a tõzsdei ügylet elszámolásához kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,

bg) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait és

bh) a szolgáltatást igénybe vevõk részére felszámított díjak megállapításának alapelveit;

c) a központi értéktár esetében

ca) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszûnésére vonatkozó szabályokat,

cb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,

cc) a szolgáltatást igénybe vevõk részére felszámított díjak megállapításának alapelveit és

cd) a kockázatok kezelésének szabályait;

d) a központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ szervezet esetében

da) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszûnésére vonatkozó szabályokat,

db) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,

dc) a tõzsdei ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,

dd) a kockázatok kezelésének szabályait,

de) a kötelezõ biztosítékok képzésének, felhasználásának szabályait,

df) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait és

dg) a szolgáltatást igénybe vevõk részére felszámított díjak megállapításának alapelveit.

(4) Az MNB elnökének rendelete esetében az igazságügyért felelõs miniszter véleményét nem kell kikérni.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján kiadott rendeletet annak hatálybalépése elõtt 15 nappal kell kihirdetni.

35. Hatálybalépés

66. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 77. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

36. Átmeneti rendelkezések

67. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az Alkotmány 32/D. § (2) bekezdése és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény

(a továbbiakban: MNB tv.) 50. § (3) bekezdése alapján kinevezett elnökének, továbbá az MNB tv. 51. § (1) bekezdése

alapján kinevezett alelnökeinek, az MNB tv. 49. § (4) bekezdés c) pontja alapján választott monetáris tanácsi tagok és az

MNB tv. 52/A. § (4) bekezdése szerinti felügyelõbizottsági tagok megbízatását e törvény hatálybalépése nem érinti.

A Monetáris Tanács az MNB tv. 49. § (4) bekezdés c) pontja alapján választott tagjainak felmentése tekintetében

a megbízatásuk megszûnéséig az MNB tv. e törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(2) Az MNB tv. 50. § (7) bekezdése szerinti alelnökének az MNB elnöke általános hatáskörû helyettesítésére vonatkozó

jogköre e törvény hatálybalépésével megszûnik.

(3) Az MNB 2011. évre vonatkozó számviteli beszámolójára e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az MNB alapító okiratát legkésõbb 2012. március 31-ig köteles összhangba hozni e törvény rendelkezéseivel.

(5) Az MNB a 49. §-ban foglaltaknak megfelelõ mûködés kialakítására legkésõbb 2012. március 31-ig köteles. Ennek

megtörténtéig e törvény 49. §-ában foglalt hatásköröket az MNB elnöke vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró

személy gyakorolja az MNB tv. e törvény hatályba lépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései alkalmazásával.

68. § E törvény 1–9. §-a, 11. §-a, 12. § (1) és (3) bekezdése, 19–21. §-a, 27. § (1), (2) és (10) bekezdése, 28. § (1), (2), (4) és

(5) bekezdése, 30. §-a, 42–50. §-a és 67. §-a az Alaptörvény 41. cikk (1), (4) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak

minõsül.

37. Módosító rendelkezések

69. § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Nemzeti Bank által az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részére

vezetett pénzforgalmi számla tekintetében e törvénynek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján

történõ átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”
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70. § (1) A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 2. § (2) bekezdés 11. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban)

„11. MNB rendkívüli likviditási hitele: az MNB tv. 12. § (4) bekezdése szerinti – a 7. §-ban meghatározott monetáris

politikai eszközök közé nem tartozó, egyedi feltételek mellett nyújtott – rendkívüli jegybanki hitel.”

(2) A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény mellékletének 6. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„6. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény,”

71. § (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pont 7. alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában közszolgálatban álló személy)

„7. a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai kivételével a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja

(a továbbiakban: a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai);”

(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 7. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„7. § A vagyonnyilatkozat õrzéséért

a) közszolgálatban álló személy, valamint a 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kötelezett esetében a munkáltatói

jogkör gyakorlója, közjegyzõ esetében a területi közjegyzõi kamara elnöksége,

b) a 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezett esetében a gazdálkodó szervezet tekintetében a tulajdonosi

jogokat az állam nevében gyakorló személy vagy szervezet,

c) a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kötelezettek esetében az állami támogatási elõirányzat kezelõje – helyi

önkormányzat esetében a jegyzõ, közalapítvány esetében az alapítói jogokat gyakorló szerv, területfejlesztési tanács

esetében annak hivatali szervezete –, vagy ha e szerv nem azonos az állami pénzalap, illetve az állami támogatási

elõirányzat felhasználásának szakmai lebonyolításáért felelõs szervvel, akkor ez utóbbi,

d) a Magyar Nemzeti alkalmazottai vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank elnöke

felelõs (a továbbiakban együtt: õrzésért felelõs).”

72. § A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 1. melléklet 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény,”

73. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

34. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felügyelet ellátása során – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – az 5. § c), f) és g) pontjában

meghatározott felügyeletet ellátó szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, az 5. §

a) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló

törvény és a Psztv., az 5. § b) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a közigazgatási hatósági eljárás

általános szabályairól szóló törvény és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.”

74. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az igazgatóság tagja, vagy a vezérigazgató a megválasztása, illetve munkaviszonya létesítését

megelõzõ 6 hónapon belül a Magyar Nemzeti Bank felügyelõbizottságának tagja volt, úgy rá a Magyar Nemzeti

Bankról szóló törvény 55. § (8) bekezdésében hivatkozott 55. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

75. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 110. §

(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Alap igazgatótanácsának tagjai:)

„b) az MNB-nek az MNB elnöke által kijelölt alelnöke,”

76. § A Hpt. 48. § a) pontjában a „Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)”

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény (a továbbiakban: MNB tv.)” szöveg lép.
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77. § (1) E törvény 46. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A (11) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a Monetáris Tanács érintett tagja részére meg kell küldeni, aki

a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályai szerint közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat.”

(2) E törvény 47. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A miniszterelnök (4) bekezdés szerinti felmentési javaslatát az MNB elnöke részére meg kell küldeni, aki az Mt.

szabályai szerint közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat.”

38. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

78. § (1) Hatályát veszti

a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény,

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XXXI. törvény,

c) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXVI. törvény.

(2) Hatályát veszti

a) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 1. számú melléklet 14. pontja,

b) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 65. § (4) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet,

az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ

és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet,

továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és a 9. § tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) és (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és

d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerõs határozatok adatait határozatonként, a foglalkoztató

azonosító számát és a követelés összegét, valamint esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az állami

adóhatóság részére. Az adatszolgáltatást elektronikusan, a NAV és az OEP közötti megállapodásban rögzített

adattartalommal és rendszerességgel, de legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 15-éig kell teljesíteni. Az

adatszolgáltatás szerint fennálló követelést az adóhatóság a foglalkoztató adószámláján „táppénz-hozzájárulás

adónem” kötelezettségként írja elõ. Az adatszolgáltatás alapját képezõ jogerõs határozatok közül az

egészségbiztosítási szakigazgatási szerv csak azt a határozatot küldi meg kinyomtatva és cégszerûen aláírva az

illetékes állami adóhatóság részére, amelyet a végrehajtási kifogás benyújtása esetén az adóhatóság megküldeni kér.

Az állami adóhatóság kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerõs határozatot 8 napon belül papír

alapon is megküldi.”

(2) Az R. 5/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv és az állami adóhatóság – a közöttük létrejött megállapodásnak

megfelelõen – a nyilvántartásában 2011. január 1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minõsülõ szervek tekintetében

a foglalkoztató adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó adatok tekintetében

kölcsönös adategyeztetést valósít meg.”

2. § Az R. 5/D. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyház a Tbj. 26. § (3) bekezdése szerinti tagdíjat a pénztártagok havi létszáma alapján negyedévente,

a tárgynegyedévet követõ hónap 12. napjáig egy összegben utalja át az érintett magánnyugdíjpénztár részére.

A Tbj. 51. §-ában elõírt bevallást az egyház – a magánnyugdíjpénztárral kötött megállapodás szerinti – egyszerûsített

formában teljesíti. Az egyszerûsített formában teljesített bevallásban közölni kell a tagdíjfizetéssel érintett pénztártag

nevét, TAJ számát, az egyházi szolgálat idõtartamát (kezdõ és befejezõ idõpontját), a tagdíjalap és a tagdíj összegét.”

3. § Az R. a következõ 19/B. §-sal egészül ki:

„19/B. § (1) A tagdíjbevallás

a) elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus ûrlap), számítógépes hálózat útján (a továbbiakban:

elektronikus tagdíjbevallás) ügyfélkapus azonosítást követõen, vagy

b) papíralapon, az elektronikus ûrlap kinyomtatásával

teljesíthetõ.
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(2) Az elektronikus tagdíjbevallás teljesítésének szándékát és a bevallásra kötelezett nevében eljáró természetes

személy nevét a bevallásra kötelezettnek be kell jelentenie valamennyi olyan magánnyugdíjpénztár részére, amellyel

szemben bevallási kötelezettség terheli. A bejelentés a PSZÁF által közzétett adatlapon vagy az annak megfelelõ

tartalmú okiratban történhet.

(3) A pénztárak az elektronikus tagdíjbevallást elektronikus dokumentumként tartják nyilván.

(4) A PSZÁF által üzemeltetett számítógépes hálózat használata során a bevallási kötelezettség teljesítésének

idõpontja a kötelezettség teljesítésekor visszaigazolt idõpontnak felel meg.

(5) A PSZÁF az elektronikus tagdíjbevallás mûködtetése során biztosítja a magánnyugdíjpénztárak részére azt az

ideiglenes tárhelyet, ahová a bevallásra kötelezettek a bevallásaikat feltöltik. A pénztárak naponta legalább egyszer

kötelesek letölteni a tárhelyre beérkezett elektronikus bevallásokat. A pénztárak által letöltött bevallásokat a PSZÁF

nem õrzi meg. A bevallások feldolgozása és tartalmi ellenõrzése a pénztárak feladata, amelynek során a feldolgozáskor

keletkezõ információk egyeztetése a pénztár és a bevallásra kötelezett között közvetlenül történik meg.

(6) A tagdíjbevallás papír alapon történõ teljesítése a PSZÁF által üzemeltetett rendszerben elérhetõ ûrlap kitöltésével

és kinyomtatásával, majd a kinyomtatott és cégszerûen aláírt ûrlapnak a magánnyugdíjpénztár részére postai úton

történõ megküldésével teljesítendõ.

(7) A költségvetési szervek és azon szervek, amelyek illetményszámfejtése központosított illetményszámfejtés

keretében történik, a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig vallják be és fizetik meg.”

4. § Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § A pénztár adóhatóság részére küldött, adók módjára történõ behajtás iránti megkeresésének tartalmaznia kell:

a) a megkeresõ magánnyugdíjpénztár adatait (nevét, címét, az ügyintézõ nevét, telefonszámát),

b) a kötelezett nevét, címét, adóazonosító számát,

c) a felszólítás megtörténtének igazolását, és

d) a meg nem fizetett tagdíj, önellenõrzési és késedelmi pótlék összegét, valamint azok esedékességi (teljesítési)

idõpontját.”

5. § Az R. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20/A. § A pénztár legkésõbb a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001.

(XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározott egyéni számlaértesítõ kiküldéséig írásban értesítést küld

a tagdíjbevallást és befizetést teljesítõ foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk, valamint a foglalkoztatott

pénztártagok részére a tagdíjfizetési kötelezettség alapján a pénztárhoz befolyt tagdíj összegérõl, a bevallási és

befizetési adatok részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) vonatkozó adatokat kell közölni.”

6. § (1) Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

(2) Az R.

a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók

tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg,

b) 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzett szakmakód” szövegrész helyébe a „képzett, a mindenkor hatályos

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg,

c) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók

tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (6) bekezdése,

b) 5/B. § (3) bekezdése,

c) 5/E. §-a,

d) 6. §-a,

e) 7/B. § (1) bekezdésében a „(tagdíj-kiegészítést)” szövegrész, (2) bekezdésében a „(tagdíj-kiegészítés)” szövegrész,

f) 10. §-a,
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g) 19. § (1) bekezdése,

h) 19. § (3) bekezdés a) pontja,

i) 19. § (5) bekezdése,

j) 19/A. § (1) és (2) bekezdésében az „a Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint” szövegrész,

k) 21. § (1)–(5) bekezdése,

l) 21/A. §-a.

2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési

szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól szóló

109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § Az egészségügyi intézményt mûködtetõ pénztárak tevékenységére az önkéntes kölcsönös egészség- és

önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

egészségpénztárakra vonatkozó üzemviteli szabályait megfelelõen alkalmazni kell.”

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.)

Korm. rendelet 24/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerzõdést – kivéve az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés

d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó egészségpénztári szolgáltatót, valamint az Országos

Egészségbiztosítási Pénztárral szerzõdésben álló szolgáltatókat az e szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatások

tekintetében – írásba kell foglalni.”

4. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ

és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett

szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ

hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol nyelven

a szabályozásért felelõs minisztérium készíti el, tartja naprakészen és továbbítja közzétételre a központi elektronikus

szolgáltató rendszer adatkezelõjének. A tájékoztató legalább a következõket tartalmazza:]

„f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon, a gazdasági tevékenységek

statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes

meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i

1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mindenkor hatályos TEÁOR, vagy a mindenkor hatályos

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódoknak megfelelõ tevékenységi körök felsorolását,

amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási

tevékenységek besorolhatóak,”

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet

és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevõ

intézmények feladat- és hatáskörérõl, valamint a kapcsolódó eljárásrendrõl szóló

101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 81. §

(2) bekezdés b) c), e) és h) pontjában, továbbá

a 18. § 10. pontja tekintetében az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint

ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény 22. §-ában,

a 20. § és a 21. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (1) bekezdés c) és d) pontjában

a 22. §, a 23. § és a 24. § tekintetében az Európai Közösségek saját forrásainak rendszerérõl szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi

határozat kihirdetésérõl szóló 2008. évi XII. törvény 5. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet

alkotja:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A Bûnügyi Fõigazgatóság felettes szerve a regionális bûnügyi igazgatóságoknak, valamint az Áru- és

Bûnjelkezelõ Hivatalnak.”

2. § A NAV Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A NAV, mint állami adóhatóság hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – a (2)–(4) bekezdésben és a 11. §

(1)–(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – elsõ fokon az adóigazgatóságok járnak el. Az adóigazgatóságok

járnak el továbbá a csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolási eljárásban, a vagyonrendezési és

adósságrendezési eljárásban, valamint lefolytatják a NAV rendelkezése alá került és jogszabály alapján értékesíthetõvé

vált dolgok értékesítése során az árveréseket, illetve az elektronikus árveréseket.”

3. § A NAV Korm. rendelet a következõ 10/A. §-al egészül ki:

„10/A. § Az adóigazgatóságok ellátják a vámazonosító szám megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos

feladatokat.”

4. § A NAV Korm. rendelet 12. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(A NAV Központi Hivatala:)

„h) végzi a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény szerinti,

a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség tagjai által benyújtott nyilatkozatok záradékolását.”

5. § (1) A NAV Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

[A megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóságok elsõ fokon eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket közösségi jogi

aktus, továbbá törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a vámhatóság hatáskörébe utal, így különösen:]

„o) végzik a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére

meghatározott feladatokat.”

(2) A NAV Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság ellátja az (1) bekezdés a) és b) és f)–n) pontja szerinti feladatokat, ide nem

értve a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos vámhatósági feladatokat, a 2. számú Repülõtéri Igazgatóság
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ellátja az (1) bekezdés a) és b) és d)–o) pontja szerinti feladatokat, illetve a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügyelettel

kapcsolatos elsõ fokú hatósági feladatokat.”

6. § A NAV Korm. rendelet a következõ 15/A. §-al egészül ki:

„15/A. § Az 1. § (4) bekezdés c) pont szerinti vámszerv hivatalból, az 1. § (7) bekezdés a)–d) pont szerinti vámszerv

hivatalból, valamint – ha a vámhatóság hatáskörébe tartozó más eljárás ügyfél általi kezdeményezésekor az ügyfél

nem rendelkezik vámazonosító számmal – kérelemre ellátja a vámazonosító szám megállapításával és

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.”

7. § (1) A NAV Korm. rendelet 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A Bevetési Fõigazgatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) végzi a pénzügyi jogszabálysértések megelõzése, felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó

jogszabályokban elõírt helyszíni ellenõrzéseket, ide nem értve az energiaadóval, a jövedéki adóval kapcsolatos

ellenõrzést és a Jöt. 111/A. §-a szerinti jövedéki ellenõrzést, de beleértve a Jöt. szerinti hatósági felügyelet keretében

végzett ellenõrzést, továbbá végzi – kizárólag helyszíni eljárás keretében – az Art. 119. §-a szerinti adatgyûjtésre

irányuló ellenõrzéseket,

b) megteszi a vám- és jövedéki jogszabályok és a NAV vámszerveinek feladatait meghatározó egyéb jogszabályok

megsértésének észlelése, gyanúja esetén a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok

biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket, továbbá végzi az eljárása során észlelt, a Be. által a NAV

hatáskörébe utalt bûncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halaszthatatlan nyomozási

cselekményként lefoglalás foganatosítását és a hatáskörrel rendelkezõ nyomozó hatóság felé a szükséges

intézkedések megtételét, a nyomozó hatóság felkérése alapján az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott

személyek õrzését, kísérését,

c) végrehajtja a szabálysértési eljárásban elrendelt elõvezetést, és

d) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenõrzéseket végez.

(3) A dunai hajózási forgalomban a Duna – Európai Unió külsõ vámhatárának nem minõsülõ – teljes magyarországi

folyamszakaszán, valamint annak hajózható mellékágain a mélységi ellenõrzések végrehajtására kizárólag a Bevetési

Fõigazgatóság rendelkezik hatáskörrel.”

(2) A NAV Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Õrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság:)

„b) végzi a NAV saját hatáskörében lefoglalt dolgok élõ erõs õrzésével, kísérésével összefüggõ feladatokat, valamint

végzi anyagi javak õrzését, kísérését és szállítását, továbbá a NAV más szervének felkérése alapján végzi a lefoglalt

dolgok megsemmisítése során a helyszín biztosítását,”

8. § A NAV Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A preferenciális származó helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportõri, az engedélyes mérlegelõi

tevékenység, valamint a könyvelés szerinti elkülönítés engedélyezését azon, jogszabályban meghatározott kiemelt

adózók tekintetében, akiknek székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság

illetékességi területén található, a KAVIG végzi.”

9. § (1) A NAV Korm. rendelet 27. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok

tekintetében:)

„k) csomagküldõ kereskedõ nyilvántartásba vétele, és a csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjének

nyilvántartásba vétele, valamint a csomagküldõ kereskedõnek a Jöt. 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a más

tagállamba szállított jövedéki termék után megfizetett adó visszaigénylésével kapcsolatos vámhatósági feladatok

ellátása,”

(2) A NAV Korm. rendelet 27. § q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok

tekintetében:]

„q) az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm.

rendelet 2–3. §-ában meghatározott feladatok ellátása,”

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 467



10. § A NAV Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A környezetvédelmi termékdíj, valamint a népegészségügyi termékadó megfizetésére kötelezett külföldi

vállalkozás esetében a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység bejelentése, a termékdíj bevallása, befizetése,

kiszabása, visszaigénylése, ellenõrzése, valamint a termékadó bevallása, befizetése, kiszabása, ellenõrzése során

a KAVIG jár el.”

11. § A NAV Korm. rendelet 36. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az Art. 70. § 5. pont 5.1. alpontjában megjelölt központi kapcsolattartó irodaként a NAV szervezetén

belül a Központi Hivatalt jelöli ki.”

12. § (1) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben az Art. 14. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság által megállapított mulasztási bírság

a felszámolót terheli, a mulasztási bírságot azon adóigazgatóság szabja ki, melynek illetékességi területén

a mulasztással érintett, felszámolás alatt álló adózó székhelye található.”

(2) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére – a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével –

a NAV bármelyik megyei (fõvárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

„b) magánszemély részére az adóazonosító jel kiadása, a vámazonosító szám kiadása, valamint az adóigazolvánnyal

kapcsolatos ügyintézés,”

(3) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére – a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók

kivételével – a NAV bármelyik megyei (fõvárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

„c) START, START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ kártyával kapcsolatos ügyintézés,”

(4) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Az alábbi ügyekben az adózó kérelmére – a 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével –

a NAV bármelyik megyei (fõvárosi) adóigazgatósága eljárhat:]

„f) az adózó adófolyószámlájával és bevallásaival kapcsolatos tájékoztatás és kivonat kiadása ügyében.”

(5) A NAV Korm. rendelet 45. § a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A NAV bármely megyei (fõvárosi) adóigazgatóságánál kezdeményezhetõ az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (7) bekezdése, valamint a 74. § (1) bekezdése szerinti, a 10 000 forintot

meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján történõ megfizetése, és az illetékköteles irat illetékkiszabásra történõ

bemutatása tényének igazolása. Az illetéket az a megyei (fõvárosi) adóigazgatóság szabja ki, amely az irat

illetékkiszabásra történõ bemutatását igazolta.”

(6) A NAV Korm. rendelet 45. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha az adózó által szabályszerûen bejelentett székhely-, telephely-, lakóhelyváltozás az adóztatási szervnek

a változásról történt tudomásszerzését megelõzõen ténylegesen megtörtént, és az ellenõrzés során az adózó

kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, a székhelynek, telephelynek, lakóhelynek a régió

illetékességi területén belül történt megváltozása esetén a NAV területileg illetékes regionális adó fõigazgatóságának

vezetõjétõl, egyéb esetekben a NAV elnökétõl kérheti az ellenõrzés és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására

az új székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) adóigazgatóság kijelölését.”

(7) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A megyei (fõvárosi) adóigazgatóságok a NAV elnökének engedélyével jogosultak végrehajtási eljárás

lefolytatására a régió területén kívül.”

13. § A NAV Korm. rendelet 51. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen a kérelmezõ székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri

igazgatóság, valamint – amennyiben a kérelmezõ székhelye (lakóhelye) a Repülõtéri Fõigazgatóság illetékességi

területén van – az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság illetékes:

a) összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség engedélyezésére,

b) az EK végrehajtási rendelet 398. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,

c) az EK végrehajtási rendelet 912g. cikke szerinti engedélyezett feladói státusz engedélyezésére,

d) az EK végrehajtási rendelet 406. cikke szerinti engedélyezett címzett státusz engedélyezésére,

e) az áruk közösségi jellegére vonatkozóan engedélyezett feladó által adott igazolás engedélyezésére,
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f) a preferenciális származási helyzet igazolására feljogosító elfogadott exportõri tevékenység engedélyezésére,

g) könyvelés szerinti elkülönülés engedélyezésére,

h) vámügynöki tevékenység engedélyezésére.”

14. § A NAV Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Vtv. 1. § (3) bekezdés 3. pontjában meghatározott – megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó – feltételek

fennállását, amennyiben a kérelmezõ székhelye, magyarországi székhely hiányában a telephelye az 1. illetve

a 2. számú Repülõtéri Igazgatóság illetékességi területén van, az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság állapítja meg és

ellenõrzi.”

15. § (1) A NAV Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság az Art. 79. §-a szerint hatáskörébe tartozó adók tekintetében

a NAV elnökének engedélyével a régió területén kívül is végezhet ellenõrzést. Ilyen esetben az ellenõrzést követõ elsõ

fokú hatósági eljárást is ez a vám- és pénzügyõri igazgatóság folytatja le.”

(2) A NAV Korm. rendelet 59. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vámszervek által az Art. alapján végzett ellenõrzések során a 45. § (5)–(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni

kell.

(5) A megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság mélységi ellenõrzést az illetékességi területén kívül is

végezhet, ide nem értve a 24. § (3) bekezdése szerinti mélységi ellenõrzést.”

16. § A NAV Korm. rendelet az „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 71/A. §-sal egészül ki:

„71/A. § (1) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010.

(XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 10/A. §-át, 15/A. §-át

és 45. § (4) bekezdés b) és d) pontját a 2012. január 1-jétõl induló vámazonosító szám megállapításával és

nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben kell elõször alkalmazni. E rendelet hatályba lépését megelõzõen indult,

vámazonosító szám megállapítására és nyilvántartására irányuló eljárásokban a 2011. december 31-én hatályos

rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)

Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított 51. § (2a) bekezdés

rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

17. § (1) A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A NAV Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

18. § A NAV Korm. rendelet

1. 12. § g) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrséget” szövegrész helyébe a „NAV-ot” szöveg,

2. 15. § (1) bekezdés e) pontjában az „a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi

termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényben” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi LXXXV. törvényben” szöveg,

3. 15. § (1) bekezdés m) pontjában a „bizonyítékok biztosítását” szövegrész helyébe a „bizonyítékok biztosítását,

halaszthatatlan nyomozási cselekményként lefoglalás foganatosítását” szöveg

4. 18. § (1) bekezdés ab) és c) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

5. 27. § n) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

6. 29. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

7. 30. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

8. a 31. §-ában a „foglalt különös szabályok” szövegrész helyébe a „foglalt, az adó különös szabályok” szöveg,

9. 37. § (3) bekezdésében az „intézetekként” szövegrész helyébe az „intézetként” szöveg,

10. 41. § (1)–(3) bekezdésében a „Bûnügyi Fõigazgatóságot” szövegrész helyébe a „Központi Hivatal szervezetén

belül mûködõ Pénzmosás Elleni Információs Irodát” szöveg,

11. 45. § (4) bekezdés d) pontjában az „adószám kiadása” szövegrész helyébe az „adószám kiadása, vámazonosító

szám kiadása” szöveg,

12. 45. § (7) bekezdésében és 50. § (1) bekezdésében az „engedélyével” szövegrész helyébe az „adott ügyre

vonatkozó engedélyével” szöveg,
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13. 47. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)” szövegrész

helyébe az „Itv.” szöveg,

14. 52. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

15. 58. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei

(fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság, illetve a 2. számú Repülõtéri Igazgatóság” szöveg,

16. 58. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei

(fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság (ideértve a 2. számú Repülõtéri Igazgatóságot is)” szöveg,

17. 140. § (3) bekezdésében a „66. §-a, 67. §-a, 69. §-a és 70. §-a” szövegrész helyébe a „67. § (4) bekezdése” szöveg,

18. 1. számú melléklet 1. és 2. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

19. 2. számú melléklet A) rész 1. pontjában, B) rész 1. és 2. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

20. 3. számú melléklet A) rész 8. pontjában a „Ferihegy” szövegrész helyébe a „Liszt Ferenc” szöveg,

21. 3. számú melléklet A) rész 1. pont a) alpontjában, 8.–10. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

22. 3. számú melléklet B) rész 1. és 27. pontjában, az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

23. 3. számú melléklet B) rész 4. és 5. pontjában a „területe, ide nem értve” szövegrész helyébe a „területe; ide nem

értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. és 2. számú Repülõtéri Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyekben” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés d) pontja,

2. 1. § (7) bekezdés e) pontja,

3. 2. § (2) bekezdésében az „– ide nem értve az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ kirendeltségeket –”

szövegrész,

4. 2. § (3) bekezdése,

5. 5. § (2) bekezdésében a „ , az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet” szövegrész,

6. 7. § (4) bekezdésében a „a Járõr Igazgatóságnak, valamint” szövegrész,

7. 15. § (4) bekezdése,

8. 36. § (3) bekezdése,

9. 37. § (3) bekezdésében a „ , valamint az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézetet” szövegrész,

10. 45. § (9) bekezdésében az „utasítására vagy” szövegrész,

11. 46. § (4) bekezdése,

12. 46. § (5) bekezdésében az „öröklési,” szövegrész,

13. 53. §-a,

14. 58. § (3) bekezdése,

15. 61. §-a,

16. 70. § (3) bekezdésében a „ , de legkésõbb 2011. december 31-ig” szövegrész,

17. 1. számú melléklet 4. pontja,

18. 3. számú melléklet B) rész 26. pontja,

19. 3. számú melléklet C) része.

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.1.) 27/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27/B. § A 26–27/A. §-ban foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében nem kell alkalmazni.”

(2) A Korm.r.1. 42. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál gépjármûvezetõi pótlékra kizárólag az jogosult, aki a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal jelzésével és megkülönböztetõ jelzéssel ellátott gépjármûvet rendszeresen, legalább havonta négy

alkalommal vezet, és rendelkezik a megkülönböztetõ jelzés használatához szükséges pályaalkalmassági vizsgával.”
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21. § Hatályát veszti a Korm.r.1. 2/C. számú melléklete.

3. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevõ intézmények

feladat- és hatáskörérõl, valamint a kapcsolódó eljárásrendrõl szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

módosítása

22. § (1) Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevõ intézmények feladat- és

hatáskörérõl, valamint a kapcsolódó eljárásrendrõl szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.2.)

15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az EU saját forrásokkal összefüggõ feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes

EU saját források szerint a miniszter az MVH-val és a KSH-val együttmûködési megállapodást köt.”

(2) A Korm.r.2. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az együttmûködési megállapodásokat az együttmûködõ felek szükség esetén felülvizsgálják.”

23. § A Korm.r.2.

1. 3. § (1) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”

szöveg,

2. 4. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP)” szövegrész

helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg,

3. 5. § (1) bekezdésében, 11. §-ában, 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában a „VPOP” szövegrész helyébe a „NAV”

szöveg,

4. 6. §-ában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a VPOP” szövegrész helyébe az

„a NAV” szöveg,

5. 7. § (3) bekezdésében „az APEH” szövegrész helyébe az „a NAV” szöveg,

lép.

24. § Hatályát veszti a Korm.r.2. 7. § (4) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 24–25. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„24. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. számú Repülõtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége

szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben

indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következõ helyekre terjed ki: Budapest Liszt Ferenc

Nemzetközi Repülõtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lõrinci út 59-61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és

0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9-12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám:

38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575) területére.

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2. számú Repülõtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége

a szabálysértési ügyek, a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügyelettel kapcsolatos elsõ fokú hatósági feladatok és

az utasok kézi- és feladott poggyászaival, valamint a nemzetközi postai küldemények forgalmával összefüggésben

indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek, a népegészségügyi

termékadó vonatkozásában a következõ helyekre terjed ki: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér, és légi

forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.”

2. melléklet a 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

4. számú melléklet a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelethez

„A) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal középfokú nyomozószervei, székhelyük és illetékességi területük

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Budapest,

illetékességi területe Budapest és Pest megye közigazgatási területe.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Eger, illetékességi

területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye és Nógrád megye közigazgatási területe.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Nyíregyháza, illetékességi

területe Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe.

4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Kecskemét, illetékességi

területe Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területe.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Gyõr, illetékességi

területe Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területe.

6. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Székesfehérvár,

illetékességi területe, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye közigazgatási területe.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Bûnügyi Igazgatósága, székhelye Pécs, illetékességi

területe Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területe.

B) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bûnügyi Fõigazgatóságának alsó fokú szerve, székhelye és illetékességi területe

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Áru- és Bûnjelkezelõ Hivatala, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország

területe.”

A Kormány 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggõ

módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti

bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek

módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) 2012. január 1-jétõl a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §

(5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal kell emelni azt

a) az öregségi nyugdíjat,

b) a rehabilitációs járadékot,

c) az özvegyi nyugdíjat,

d) a szülõi nyugdíjat,

e) az árvaellátást,

f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,

g) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

i) a baleseti járadékot,

j) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátást, és

k) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékot,

amely után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.)

Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.

(2) 2012. január 1-jétõl a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal emelt összegben kell folyósítani

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. § (2) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradékot,

b) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi

XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése alapján a balettmûvészeti életjáradékot,

c) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az öregségi nyugdíjat,

d) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a korhatár elõtti ellátást,

e) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a szolgálati járandóságot,

f) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 31. §-a alapján az öregségi nyugdíjat,

g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a rokkantsági ellátást, és

h) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett

folyósított rehabilitációs ellátást,

ha az a)–h) pont szerinti ellátásként továbbfolyósításra kerülõ nyugdíj után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti

járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti emelés az ellátások idõközi emelésének figyelembevételét elõíró jogszabályi

rendelkezések alkalmazása során – a (2) bekezdés szerinti esetben a korábban folyósított nyugdíj tekintetében – 2011.

január 1-jei hatályú emelésnek minõsül.

2. § (1) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal kell

emelni a 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti ellátásokat.

(2) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal

emelt összegben kell folyósítani az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti ellátásokat.

3. § (1) Az e rendelet alapján emelendõ, 2012. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell

folyósítani.

(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön

kell – az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint – emelni.
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(3) A megszûnt ellátás megállapításának idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint, az ott

meghatározott feltételek fennállása esetén emelni a 2011. december 31-ét követõ idõponttól megállapított baleseti

járadékot, rokkantsági ellátást és rehabilitációs ellátást is, ha azt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,

rehabilitációs járadék vagy baleseti járadék megszûnését követõ naptól állapították meg. Ezt a rendelkezést a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 9. § b) pontja alapján megállapításra kerülõ szolgálati járandóságra is megfelelõen alkalmazni kell.

(4) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és a

hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével kell

továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna

folyósításra.

(5) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével

megállapított emelés illeti meg.

(6) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendõ ellátás esetén

a magyar szerzõdõ felet terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szerint emelni.

(7) Az emelést a 2012. január havi ellátásnak

a) az 1. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel

összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII.

törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

4. § A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) az átmeneti bányászjáradék,

b) a balettmûvészeti életjáradék,

c) a korhatár elõtti ellátás,

d) a szolgálati járandóság,

e) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

f) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

ellátások és

g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994.

évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 76 260 forint

összeghatárig folyósítható együtt.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

az otthonteremtési kamattámogatásról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek

módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

a befektetési alapkezelõre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli

és kockázatkezelési követelményekrõl*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete

a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„6/A. § (1) A Tbj. 29/A. § (3)–(4) bekezdése szerint magasabb összegû járulékalap utáni járulékfizetést vállaló eva adózó

egyéni vállalkozó köteles a járulékalapjának a Tbj. 29. § (4) bekezdésében foglalt körülmények miatti csökkentését

igazoló okmányokat az Art. szerinti elévülési idõn belül megõrizni.

(2) Ha az egyéni vállalkozó eva alanyisága év közben megszûnik, a járulékokat a megszûnés hónapjáig

a nyilatkozatában vállalt járulékalap napi arányosítással számított összege után fizeti meg.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012.

január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 3. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az R.

a) 5/B. §-a,

b) 7/A. § (1) és (2) bekezdésében a „(tagdíjat)” szövegrész,

c) 7/B. §-a,

d) 7/C. §-a,

e) 8/A. §-ában a „ , magán-nyugdíjpénztári tagdíjat” szövegrész,

f) 9/A. §-a,

g) 9/B. §-a,

h) 19. §-a,

i) 19/A. §-a,

j) 20. §-a,

k) 20/A. §-a,

l) 21/B. §-a.

4. § Nem lép hatályba a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált

ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett szervek

együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító

pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,

4. §-a, 5. §-a, 7. § b), e), és g)–j) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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A Kormány 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási

eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási

hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1)–(2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése

szerinti – a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában

közremûködõ és e minõségében eljáró – állami felszámoló adatainak, továbbá a Cstv. 27/C. §-ában meghatározott

személyek adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat és azok változását az állami felszámoló

vezetõje jelenti be a felszámolói névjegyzéket vezetõ közigazgatási szervnek (a továbbiakban: közigazgatási szerv).

A bejelentéshez csatolni kell azon adatokat igazoló okiratokat is, melyeket a közigazgatási szerv a külön jogszabályok

szerint nem ismerhet meg. A közigazgatási szerv eljárásában az ügyintézési határidõ 15 nap. Az adatok nyilvántartásba

vételére és törlésére a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendeletet – a Cstv.-ben és

e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

2. § (1) A közigazgatási szerv hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy az állami felszámoló megfelel-e a Cstv. szerinti

feltételeknek. Ezzel összefüggésben külön adatszolgáltatást rendelhet el és helyszíni ellenõrzést is végezhet.

Az ellenõrzés során megvizsgálhatja azt is, hogy az állami felszámoló szervezeti felépítése, belsõ döntéshozatali rendje

és ellenõrzési rendszere biztosítja-e, hogy a felszámoló a rá vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesíti, és biztosítja-e,

hogy felszámoló, illetve az általa kinevezett felszámolóbiztosok nem esnek a törvényben meghatározott kizáró ok alá,

illetve azt haladéktalanul megszüntetik. Indokolt esetben intézkedési terv készítését is elõírhatja a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott

intézkedések keretében, illetve a Ket.-ben és a Cstv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

(2) A közigazgatási szerv akkor is hatósági ellenõrzést tart, ha az (1) bekezdés szerinti eljárása során határozatban rendelte

el a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

3. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetése napján, 23 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában

és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási

hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet.

(3) Az 1–2. § és a (2) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. § A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm.

rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A Korm. rendelet – e rendelet 2. §-ával megállapított – 3. § (1) bekezdése alapján 2012. május 1-jéig új névjegyzék

felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázat beadásának kezdõ idõpontja nem lehet korábbi mint

2012. november 1-je, és a névjegyzékbe vehetõk keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak

kell lennie.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási

eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl

A Kormány a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában

vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságot

jelöli ki.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és

felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl szóló 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag

kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § és 68. §

(2) bekezdése szerinti rendelet kiadását célzó elõterjesztést az adós gazdálkodó szervezet fõtevékenysége szerinti

ágazati miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszter, a belgazdaságért felelõs miniszter, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter

(állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet esetén továbbá az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter)

véleményét kikérve – készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet-tervezet

elõkészítésénél figyelembe kell venni a kormányrendelet kihirdetésére a Cstv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott

határidõt is.

(2) Az ágazati miniszter – a nyilvános adatbázisok figyelésével és a hivatalosan tudomására jutott információk alapján –

haladéktalanul jelzi az (1) bekezdésben említett minisztereknek, amennyiben olyan stratégiai szempontból jelentõs

gazdálkodó szervezet gazdasági-pénzügyi nehézségeirõl szerez tudomást, amelyek ellen a Cstv. IV. fejezete szerinti

eljárások indulhatnak, és ezzel egyidejûleg javaslatot tesz a Cstv. IV. fejezetének alkalmazására vagy arra, hogy

indokoltnak tart-e – kiemelt közérdekbõl, gazdaságpolitikai vagy foglalkoztatáspolitikai érdekbõl – más kormányzati

intézkedéseket a gazdálkodó szervezet piaci helyzetének javítására, kiemelt stratégiai jelentõségû feladatai

ellátásának támogatására.

2. § (1) Amennyiben az 1. § szerinti együttmûködés eredményeképpen az érintett miniszterek szerint a gazdálkodó szervezet

fizetésképtelenségének megelõzése nem lehetséges vagy ebbõl a célból nem indokolt kormányzati intézkedéseket

hozni, a Cstv. IV. fejezet szerinti eljárásba vonás tárgyában készítendõ kormány-elõterjesztésnek tartalmaznia kell

a Kormány döntéséhez szükséges azon információkat, amelyek a csõdhelyzetben lévõ vagy fizetésképtelen

gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a stratégiailag kiemelt szervezetté történõ

minõsítést.
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(2) Ha az elõterjesztõ hitelt érdemlõ információval rendelkezik, az elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy

a gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csõdeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek elrendelésére sor

került-e, és milyen dátummal.

3. § (1) Az elõterjesztésben be kell mutatni

a) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy tényleges

vállalatcsoportnak;

b) ki kell térni arra, hogy a gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok

által biztosított forrásokból – a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére,

részesült-e az Európai Bizottság által jóváhagyott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(2) Az elõterjesztésben tájékoztatni kell arról, hogy

a) a gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége

országos vagy több országra kiterjedõ-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles

tevékenységet, és a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja;

b) – amennyiben a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintõ közszolgáltatást lát el – ezt a szolgáltatást

az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e.

(3) Az elõterjesztésben

a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet fõbb gazdasági és pénzügyi adatait;

b) ismertetni kell – legalább hozzávetõlegesen – az adósságállomány legfontosabb összetevõit (így különösen

köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, közmûtartozások,

foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet részesül-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi

támogatásban;

d) – amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggõ, legalább hozzávetõleges adatok – be kell mutatni

a lejárt tartozásállománynak a gazdálkodó szervezet saját tõkéjéhez viszonyított arányát.

(4) Az elõterjesztésben ismertetni kell

a) – legalább hozzávetõlegesen – a gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességûeket;

b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévõ telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá

a foglalkoztatás megszûnése hogyan befolyásolja az adott települések vagy megyék munkaerõpiaci helyzetét.

(5) Az elõterjesztésben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet a Cstv. 65. § (3) bekezdése szerinti milyen okból

minõsíthetõ stratégiailag kiemelt jelentõségûnek.

(6) Az elõterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezetre a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenõen

a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó legyen. Amennyiben az elõterjesztõ a Cstv. 68–70. §-a szerinti

sajátos eljárási szabályok alkalmazását tartja indokoltnak, ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti

körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott közérdeket és ennek megfelelõen kell elõkészítenie

az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet tervezetét.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 150/2011. (VIII. 10.)

Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete

a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati

összhangjának szabályozásáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés b) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével a részvénytársasági formában

mûködõ hitelintézetekre (a továbbiakban: hitelintézet).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a

a) lakás-takarékpénztárakra,

b) Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,

c) Magyar Export-Import Bank Zrt.-re, és

d) Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-re.

(3) E rendelet 4. §-át az összevont felügyelet alá tartozó, több hitelintézetet is tartalmazó csoport esetében az ezen

összevont felügyeleti körbe tartozó magyarországi székhelyû hitelintézeteknek együttesen, konszolidáltan kell

teljesíteniük.

Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. államkötvény: az állam által a kötvényrõl szóló kormányrendelet szerint kibocsátott értékpapír;

2. betét: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti betétszerzõdés vagy takarékbetét-szerzõdés alapján

fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerzõdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is;

3. deviza nostro számla: a belföldi, a GMU hitelintézeteknél, az egyéb külföldi hitelintézeteknél és a Magyar Nemzeti

Banknál (a továbbiakban: MNB), vagy külföldi központi banknál vezetett deviza pénzforgalmi (elszámolási, nostro)

számla, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számla;

4. egyéb követelés: a befektetési szolgáltatási tevékenységbõl származó követelés és az egyéb aktív elszámolás;

5. egyéb külföldi hitelintézet: a GMU tagországok kivételével az összes külföldi ország hitelintézete, ideértve

a nemzetközi hitelintézeteket is;

6. egyéb mérlegen kívüli kötelezettség: olyan, szerzõdés alapján fennálló mérlegen kívüli kötelezettség, illetve

követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve átvételére vonatkozik, a mérleg fordulónapján már

fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövõbeni esemény bekövetkezésétõl, vagy a szerzõdés teljesítésétõl

függ;

7. Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében

elfogadható értékpapírok értéke: az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által monetáris

politikai mûveletek során – az adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül – szabad rendelkezésû

(nem zárolt) értékpapírok állománya befogadási értéken, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az Európai Központi

Bank, illetve az eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt is;

8. finanszírozási pozíció: a treasury likviditási pozíciójához kapcsolódó jelenlegi, illetve jövõbeli pénzáramlásokból

származó kötelezettségek és követelések különbségébõl adódó, 30 naptári napra számított kumulált finanszírozási

hiány, illetve többlet, ide nem értve a leányvállalatokkal kötött szerzõdések alapján keletkezõ pénzáramlásokat,

amelynek meghatározásakor csak a hitelintézet saját nevében, saját kockázatára megkötött szerzõdésekbõl származó

követeléseket és kötelezettségeket kell figyelembe venni;

9. fordított repóügylet: a tõkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom;

10. garancia: olyan elõre rendelkezésre nem bocsátott hitelkockázati fedezet, amely olyan kötelezettségvállaláson

alapul, amely kielégíti a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló kormányrendeletben

(a továbbiakban Hkr.) foglalt minimum követelményeket, és amely nem minõsül hitelderivatívának;

11. GMU: az Európai Unió azon tagállamai, amelyek pénzneme az euró;

12. GMU hitelintézet: a GMU tagországok pénzpiaci alapok nélküli egyéb monetáris pénzügyi intézményei;
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13. hátralévõ lejárat:

a) hitel,

b) betét, vagy

c) egyéb instrumentum

esetén a mutató számításának idõpontja és a szerzõdésben meghatározott eredeti lejárat között fennálló idõtartam;

14. háztartás: természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is;

15. helyi önkormányzatok: a fõvárosi, a megyei, a helyi (területi, nemzetiségi) önkormányzatok és az azok irányítása

alatt álló, kezelésében mûködõ intézmények, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyeket elsõsorban a helyi

önkormányzatok finanszíroznak, és amelyek felett a helyi önkormányzatok gyakorolják az irányítást;

16. hitelderivatíva: a Hkr.-ben meghatározott feltételeknek megfelelõ instrumentum;

17. hitelkeret: a hitelezõ és az adós között írásban létesített hitelszerzõdés alapján az adós részére rendelkezésre

tartott pénzösszeg (ideértve a folyószámla és rulírozó hitelkeretet is), amelynek terhére a hitelintézet – meghatározott

szerzõdési feltételek megléte esetén – a kölcsönszerzõdés megkötésére, vagy egyéb hitelmûvelet végzésére köteles;

18. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló törvény szerint meghatározott értékpapír;

19. kkv betét: mikro-, kis- és középvállalkozások lekötött betéte, a látra szóló- és folyószámlabetét-állománya, valamint

a lejárat nélküli betét, abban az esetben, ha az háztartással szembeni kitettségnek minõsül;

20. kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés: a kötelezõ jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló

bankszámla egyenlegének az adott hónap hátralévõ idõszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétõl számított

eltérés;

21. kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása: az adott hónap hátralévõ idõszakában tartandó

elszámolási számlaegyenleg és az adott havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség különbsége;

22. kötvény: a forgalomba hozatal helyének joga szerint kötvénynek minõsülõ pénzügyi eszköz;

23. központi költségvetési intézmények (az államháztartáshoz tartozó intézmények): az államhatalom szervei,

a Kormány, a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és

az MNB honlapján közzétett listának megfelelõen a központi költségvetésbe sorolt nem pénzügyi vállalatok;

24. lejárat nélküli tételek:

a) eszköz oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthetõ részvény, vagyoni részesedés, saját eszköz,

törlesztési kötelezettséget nem tartalmazó hitel, és a lejárattal nem rendelkezõ nyújtott, nem visszaváltható

alárendelt és egyéb kölcsöntõke, valamint a folyószámlához kapcsolódó hitelkeretbõl folyósított lejárat nélküli

kölcsön, ha a szerzõdés nem tartalmaz a szerzõdéses feltételek utólagos módosítására ösztönzõ, vagy azt

lehetõvé tevõ elemet,

b) a forrás oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthetõ saját tõke és a futamidõ nélküli betét (a betéti

okiratokat kivéve);

25. lejárt tételek: a mutató számításának idõpontjáig esedékessé vált, de ki nem fizetett tõke-, kamat- és egyéb

követelés könyv szerinti bruttó értéke, ideértve azon mérlegben szereplõ betéteket, illetve a hitelintézet által

kibocsátott azon értékpapírokat és azok kamatát, járulékát is, amelyeket a lejárat után (az esedékességkor) az ügyfelek

nem váltottak ki;

26. mérlegfõösszeg: mérlegben szereplõ eszközök együttes összege;

27. mikro-, kis- és középvállalkozás: a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban

Hpt.) meghatározott fogalom;

28. MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok értéke: az MNB monetáris politikai

mûveletei során az elkövetkezõ 30 naptári napban felajánlható, szabad rendelkezésû (nem zárolt) értékpapírok

állománya befogadási értéken, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt

állományt is, amely nem tartalmazza a 7. pontban meghatározott, az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer

központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok értékét;

29. nem pénzügyi vállalat: pénzügyi szolgáltatást nem nyújtó gazdálkodó szervezet, amelynek fõ tevékenysége a piaci

értékesítésre szánt javak elõállítása, illetve nem pénzügyi szolgáltatások nyújtása;

30. nem-rezidens (külföld): rezidensnek nem minõsülõ természetes személy és szervezet;

31. óvadéki betét: olyan betét, amelyet az ügyfél a vele szemben fennálló követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el

a hitelintézetnél azzal, hogy a szerzõdés nem, vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén a hitelintézet követelését

a betét felhasználásával kielégítheti;
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32. pénztárkészlet: a hitelintézetnél lévõ forint és valuta készpénzállomány, a törvényes fizetõeszközül szolgáló

nemesfém érmék, azok fizikai elhelyezésétõl függetlenül, valamint a hitelintézet egységei közötti úton lévõ

készpénzállomány;

33. pénzpiaci alap: olyan befektetési alap, amelynek befektetési jegyei likviditás szempontjából a bankbetétekhez

hasonló, és eszközeit elsõsorban pénzpiaci eszközökbe, vagy legfeljebb 1 éves hátralévõ lejáratú transzferálható

hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokba, vagy pénzpiaci eszközök kamataihoz hasonló megtérülésû eszközökbe

fektetik;

34. rezidens: olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely

gazdasági érdekeltségének központja Magyarország területén van, ideértve:

a) a Magyarországon állampolgárságtól függetlenül legalább egy éve életvitelszerûen tartózkodó, vagy szándékai

szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt mûködõ külföldi diplomáciai és konzuli

képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok

folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkezõ természetes személyt,

b) a külföldön mûködõ magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, azok magyar állampolgárságú tagja,

alkalmazottja és az említett személyek családtagja, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerzõdéses

állományának külföldön szolgálatot teljesítõ tagja, továbbá az állam alkalmazásában külföldön munkát végzõ

egyéb természetes személy,

c) a Magyarországon – ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is – székhellyel, telephellyel rendelkezõ, vagy

egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

(a továbbiakban együtt: szervezet),

d) amennyiben egy szervezet rezidensi státusza – a fizikai jelenlét hiányában – nem állapítható meg, a székhelye

alapján a szervezet bejegyzésének helyét kell figyelembe venni, azaz a magyar cégbíróságnál bejegyzett

szervezet minõsül rezidensnek;

35. saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír: a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír;

36. Társadalombiztosítási Alap: Nyugdíj– és Egészségbiztosítási Alap;

37. változó devizás hitelkeret: olyan le nem hívott hitelkeret, amely esetében a hitelintézet saját döntése a folyósított

hitel denominációjának megválasztása, ideértve a forintban vagy a devizában denominált ilyen tulajdonsággal

rendelkezõ hitelkereteket is.

A hitelintézet likviditási szintjének meghatározása

3. § (1) A hitelintézetnek – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – mindenkor teljesítenie kell az e rendelet által elvárt

minimumkövetelményt az alábbi mutatók közül legalább az egyik esetén:

a) Betétfedezeti mutató: az 1. melléklet szerint számított mutatószám,

b) Mérlegfedezeti mutató: a 2. melléklet szerint számított mutatószám.

(2) A jelzálog-hitelintézetnek az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérlegfedezeti mutatóra vonatkozó

minimumkövetelményt kell teljesítenie.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mutatókat a hitelintézetek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:

Felügyelet) számára történõ napi gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

A hitelintézet devizapozícióbeli lejárati összhangjának biztosítása

4. § (1) A hitelintézetnek mindenkor teljesítenie kell az e rendelet által elvárt minimumkövetelményt a devizafinanszírozás

megfelelési mutató esetén.

(2) A devizafinanszírozás megfelelési mutató a 3. melléklet szerint számított mutatószám.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mutatót a hitelintézetek Felügyelet számára történõ havi gyakoriságú adatszolgáltatása

alapján kell kiszámítani.
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Minimumkövetelmények

5. § (1) E rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a hitelintézetnek mindenkor teljesítenie kell a 3. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott mutató esetében legalább a 0,2-es szintet, vagy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

mutató esetében legalább a 0,1-es szintet.

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott devizafinanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

legalább a 0,65-os szintet.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 16-án lép hatályba.

(2) A 4. §, az 5. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2012. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Betétfedezeti mutató számításának módja

A mutató a hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának, és a háztartások és a nem

pénzügyi vállalkozások által elhelyezett betétek állományának hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálója a következõ elemek összegébõl adódik:

Számláló

30 napos finanszírozási pozíció (elõjelhelyesen)
Deviza nostro számla egyenleg
MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke
Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai
által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke
30 napon belül lejáró saját kibocsátású hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok (negatív elõjellel)
Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés
(elõjelhelyesen)
Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható
megváltozása (elõjelhelyesen)
A hitelintézetnél lévõ készpénz állomány (pénztár)

A mutató nevezõje a következõ elemek összegébõl adódik:

Nevezõ A hitelintézetnél a háztartások és nem pénzügyi vállalatok által
elhelyezett betétek állománya
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2. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Mérlegfedezeti mutató számításának módja

A mutató a hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának és a mérlegfõösszegének

hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálója a következõ elemek összegébõl adódik:

Számláló

30 napos finanszírozási pozíció (elõjelhelyesen)

Deviza nostro számla egyenleg

MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke

Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által,
monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke

30 napon belül lejáró saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (negatív elõjellel)

Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés
(elõjelhelyesen)

Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása
(elõjelhelyesen)

A hitelintézetnél lévõ készpénzállomány (pénztár)

A mutató nevezõje a következõ elemek összegébõl adódik:

Nevezõ Hitelintézet mérlegfõösszege

3. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának módja

A mutató a stabilnak minõsített devizaforrások és az 1 éven túli hátralévõ lejáratú forinttal szembeni nettó

devizaswap-állománynak, valamint a finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli

devizakötelezettségeknek a hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálójának a kiszámítása az alábbi elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzatösszegeként történik.

Beszámítandó elemek Súlyok

Számláló Stabilnak minõsített devizaforrások és az 1 éven túli hátralévõ lejáratú
forinttal szembeni nettó devizaswap-állomány

1 Egy év vagy annál hosszabb hátralévõ lejáratú deviza betétek és
deviza kötelezettségek

100%

2 Óvadéki deviza betét 100%

3 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási deviza betétek 80%

4 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s deviza betétek 80%

5 Háztartások tulajdonában lévõ, adott hitelintézet által kibocsátott 1
éven belüli hátralévõ lejárattal rendelkezõ deviza kötvények állománya

80%

6 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok,
központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési
intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok,
egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítõk, pénzügyi kiegészítõ
tevékenységet végzõk, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak,
valamint a háztartásokat segítõ nonprofit intézmények deviza betétei

50%

7 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró deviza betétei 50%

8 Éven túli hátralévõ lejáratú forinttal szembeni nettó
devizaswap-állomány

100%
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A mutató nevezõjének a kiszámítása az alábbi elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzatösszegeként történik.

Nevezõ Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek
9 Valuta pénztárkészlet 0%

10 Egy évnél rövidebb hátralévõ lejáratú fedezetlen deviza eszközök 0%
11 Fordított repóügylet (csak deviza) 0%
12 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralevõ lejárattal 0%
13 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró deviza hitel 0%
14 Éven túli hátralévõ lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza

államkötvény, MNB által kibocsátott deviza kötvény, egyéb pénzügyi
közvetítõk deviza kötvénye valamint GMU központi kormányzat deviza
kötvénye

5%

15 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású
kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál

20%

16 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek
nyújtott deviza hitelek

50%

17 Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tõzsdei indexben
szereplõ devizában denominált részvények

50%

18 Éven túli hátralévõ lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott
devizában denominált jelzáloglevelek

50%

19 Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal
fedezett deviza kitettségek

65%

20 Egy éven belül lejáró háztartási deviza hitelek 85%
21 EGYÉB FENT NEM NEVESÍTETT DEVIZA ESZKÖZÖK
211 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli háztartási deviza hitelek 100%
212 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok

deviza hitelei
100%

213 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott
deviza hitel

100%

214 Nem rezidensek hitelei 100%
215 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralévõ

lejáratú deviza hitel
100%

216 Egyéb deviza követelések 100%
217 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált) 100%
218 Saját deviza eszközök 100%
219 Minden egyéb deviza eszköz 100%

22 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli deviza kötelezettségek
A Hpt. szerinti sztenderd és a belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó

hitelintézetek
Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek 100%
Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott

ígérvény, hitelkeret)
50%

Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

20%

Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

0%

Csak a Hpt. szerinti belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó
hitelintézetek

Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek 100%
75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek 75%
Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott

ígérvény, hitelkeret)
50%

Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

20%

Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

0%

23 Le nem hívott deviza likviditási és deviza hitelkeret 5%
24 Változó devizás hitelkeret 2,5%
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A mutató számítása során a nevezõ egyes sorai az alábbiak szerint értelmezhetõek:

1. A táblázat 2. sorában óvadéki betét esetén azokat az óvadéki betéteket kell érteni, amelyet az ügyfél a vele szemben

fennálló éven túli hátralévõ lejárattal rendelkezõ követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el.

2. A táblázat 10. sorában az egy évnél rövidebb lejáratú fedezetlen eszközök esetén a belföldi, a GMU hitelintézeteknél,

az egyéb külföldi hitelintézményeknél és az MNB-nél, vagy külföldi központi banknál vezetett pénzforgalmi

(elszámolási, nostro) és betéti számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell közölni. Itt

kell kimutatni a belföldi, a GMU hitelintézeteknél és az egyéb külföldi hitelintézményeknél betéti szerzõdés keretében

elhelyezett betéteket. A betét- vagy hitelszerzõdés nélkül kötött ügyletek alapján fennálló követelések helyét

(hitelként vagy betétként történõ jelentését) az dönti el, hogy ki kezdeményezte az ügyletet. A táblázat ebben

a sorában kell jelenteni a határidõs, swap és opciós ügyletek lezárása elõtti pénzmozgásokból származó,

mérlegtételként kimutatandó követeléseket (tartozik egyenlegû margin fedezeti számlák) is.

3. A táblázat 15. sorában szereplõ olyan értékpapírok alatt, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi bank

bocsát ki vagy garantál, a Hkr. szerinti 20%-os hitelkockázati súlyozásba tartozó központi kormánnyal vagy központi

bankkal szembeni kitettségeket kell érteni.

4. A táblázat 17. sorában szereplõ nem a hitelintézet vagy annak leányvállalata által kibocsátott tõzsdei indexben

szereplõ részvények között a hitelintézet saját tulajdonában lévõ, de nem általa kibocsátott részvények állományát kell

kimutatni adott idõszak végi záróárfolyamán. Csak a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról,

valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló törvény alapján is elismerhetõ, és a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján közzétett részvényeket lehet ebben a kategóriában figyelembe venni.

5. A táblázat 18. sorában szereplõ éven túli hátralévõ lejáratú, nem csoporton belül kibocsátott jelzáloglevelek alatt

az adatszolgáltató tulajdonában lévõ azon 1 éven túl lejáró jelzáloglevelek állományát kell beszámítani névértéken,

amelynek kibocsátója az adatszolgáltatóval nem ugyanazon összevont felügyeleti körbe tartozó hitelintézet.

6. A táblázat 19. sorában szereplõ bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett

kitettségekhez a Hkr. szerint meghatározott feltételek alapján 35%-os vagy annál kisebb hitelkockázati súlyozású

lakóingatlannal fedezett kitettségek tartoznak, függetlenül attól, hogy a hitelintézet a hitelezési kockázat kezelésére

sztenderd vagy belsõ minõsítési módszert alkalmaz. Ebbe a kategóriába tartozik a jelzálog-hitelintézet ingatlanon

alapított önálló zálogjog visszavásárlási vételárából származó követelése is.

A Kormány 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Kormány 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete

a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A nemzetgazdasági miniszter 43/2011. (XII. 13.) NGM rendelete

a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági

vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés

követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában és a 2. alcím tekintetében

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl

és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása

1. § A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló

18/2008. (VI. 13.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet I.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A képzõ szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki

a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik, valamint legalább 3 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett

aa) biztosítónál, biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél,

ab) államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, gazdasági területen,

ac) felsõoktatásban pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,

ad) biztosítók, biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekképviseleti szervénél, vagy

b) középiskolai végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál vagy biztosításközvetítõi tevékenységet folytató

gazdálkodó szervezetnél legalább 10 év biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.”

2. § (1) A Rendelet I. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jegyzékben szereplõ képzõ szervek által szervezett képzést és vizsgáztatást, a képzés és vizsgáztatás az

e rendeletben, a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelõ lebonyolítását a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés

annak vizsgálatára irányul, hogy a jegyzékben szereplõ szervezet folyamatosan teljesíti-e az e rendelet, valamint

a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”

(2) A Rendelet I. 5. § (3) bekezdés c) pontjának a helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hatóság törli a jegyzékbõl a képzõ szervet, ha)

„c) az ellenõrzés során a Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos

– így különösen a képzés tárgyi feltételeire, a képzés lefolytatására, a képzõ szervvé válás feltételeire vonatkozó

szabályok – megsértését állapítja meg,”

3. § (1) A Rendelet I. 8. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki felsõfokú végzettséggel

rendelkezik, továbbá vagy biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkezik, vagy biztosítónál, biztosításközvetítõnél,

államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, vagy gazdasági területén vagy biztosítók,

biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekképviseleti szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai

tapasztalatot szerzett.

(1a) A vizsgabiztosok tevékenységének e rendeletben, továbbá a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való

megfelelését a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a vizsgabiztosok folyamatosan

teljesítik-e az e rendelet, továbbá a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”

(2) A Rendelet I. 8. §-a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Ha a Hatóság az ellenõrzése során a vizsgabiztossal szemben az e rendelet, vagy a vizsgaszabályzat megsértését

állapítja meg – így különösen vizsgabiztossá válására vonatkozó szabályok megsértése, etikai vétség,

kötelezettségszegés esetén –, vizsgabiztosi kijelölését visszavonhatja. Akivel szemben a hatóság ismételt vagy súlyos

jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, vizsgabiztosnak nem

jelölhetõ ki.”
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4. § (1) A Rendelet I. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgára történõ jelentkezést, a kitöltési útmutatóval ellátott jelentkezési lapot – a tervezett vizsga helyszínének

és elõzetes idõpontjának megjelölésével – a képzõ szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani a vizsga megjelölt elõzetes

idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen.”

(2) A Rendelet I. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e jogszabály rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy

kijavításra szorul, a Hatóság a jelentkezést a hiányok megjelölésével hiánypótlásra a hatósági vizsgára jelentkezõ

részére a képzõ szerv útján visszaküldi, és egyben figyelmezteti az ismételt hiányos benyújtás következményeire.

Az ismételten hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság elutasítja.”

5. § A Rendelet I. 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság elkészíti és a honlapján

közzéteszi. A függõ és független biztosításközvetítõi képzéssel és hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról

a Hatóság a honlapján közleményt tesz közzé.”

6. § A Rendelet I. 2. § (2) bekezdésének b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl

és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása

7. § A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010.

(IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet II.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A képzésben az vehet részt, aki:

a) rendelkezik érettségi vizsgával, vagy

b) hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítõi tevékenységet folytató

vállalkozásnál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen, vagy

hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítõk szakmai érdekképviseleti szervénél

a jelentkezés megelõzõ 6 éven belül legalább 4 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett.

(2) A képzésen történõ részvétel további feltétele, hogy a résztvevõ hozzájárul az igazolás kiállítása céljából

természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai képzõ szerv általi kezeléséhez.”

8. § A Rendelet II. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A képzõ szervnél oktatóként az a személy oktathat, aki felsõfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél,

pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítõi tevékenységet folytató vállalkozásnál,

államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen, felsõoktatásban

pénzügyi, gazdasági területen oktatóként, a Magyar Nemzeti Banknál, vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások,

pénzügyi szolgáltatás közvetítõk szakmai érdekképviseleti szervénél legalább 3 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot

szerzett.”

9. § (1) A Rendelet II. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki felsõfokú végzettséggel

rendelkezik, és hozzájárul a kijelölés céljából természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai Hatóság általi

kezeléséhez.”

(2) A Rendelet II. 12. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A vizsgabiztos tevékenységének e rendeletben, továbbá a vizsgaszabályzatban foglalt feltételeknek való

megfelelését a Hatóság ellenõrzi. Az ellenõrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a vizsgabiztos folyamatosan teljesíti-e

az e rendelet, továbbá a vizsgaszabályzat szerinti követelményeket.”
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(3) A Rendelet II. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a Hatóság az ellenõrzése során a vizsgabiztossal szemben e rendelet, vagy a vizsgaszabályzat megsértését

állapítja meg, vizsgabiztosi kijelölését visszavonhatja. Akivel szemben a hatóság ismételt vagy súlyos

jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, vizsgabiztosnak nem

jelölhetõ ki.”

10. § (1) A Rendelet II. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgára történõ jelentkezést, a kitöltési útmutatóval ellátott jelentkezési lapot – a tervezett vizsga helyszínének

és elõzetes idõpontjának megjelölésével – a képzõ szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani a vizsga megjelölt elõzetes

idõpontját legalább 15 nappal megelõzõen.”

(2) A Rendelet II. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a benyújtott jelentkezés nem felel meg e jogszabály rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy

kijavításra szorul, a Hatóság a jelentkezést a hiányok megjelölésével hiánypótlásra a képzõ szerv útján a hatósági

vizsgára jelentkezõ részére visszaküldi, és egyben figyelmezteti az ismételt hiányos benyújtás következményeire.

Az ismételten hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság elutasítja.”

11. § A Rendelet II. 23. §-sal egészül ki:

„23. § E rendeletnek a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági

vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés

követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010 (IV. 29.) PM rendelet módosításáról szóló 43/2011.

(XII. 13.) NGM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 12. § (1) bekezdésének alkalmazása

tekintetében a Felügyelet nyilvántartásában a módosító rendelet hatálybalépésekor szereplõ – felsõfokú

végzettséggel nem rendelkezõ – vizsgabiztosok 2013. december 31-ig jelölhetõk ki vizsgabiztosnak.”

12. § A Rendelet II. 2. § (3) bekezdésében a „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2012. június 1. napján lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. június 2-án hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelete

a biztosítók kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 235. § i) pontjában, valamint az 5. § tekintetében

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási terméket terjesztõ biztosítók kötelesek a gépjármû-felelõsségbiztosítási

termékük eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követõ évben a biztosítók kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF

rendeletben meghatározott adatszolgáltatás keretében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:

Felügyelet) részére megküldeni.
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(2) Az eredményelszámolást a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete „D) Szokásos vállalkozási eredmény” szintjéig kell

elkészíteni.

2. § A biztosítók kötelesek számviteli politikájukban a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási termékükre vonatkozó

bevételük és ráfordításuk felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

4. § Az e rendelet szerinti eredményelszámolást elsõ alkalommal a 2011. évre a 2012-ben esedékes, a biztosítók kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF

rendeletben meghatározott adatszolgáltatás keretében kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

5. § Hatályát veszti a biztosítók kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról és

adatszolgáltatásáról szóló 54/2001. (XII. 27.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 45/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás eredményelszámolásának elõírt tagolása

....................................................... Biztosító

A) Nem életbiztosítási ágnál

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

a) bruttó díj

b) viszontbiztosítónak átadott díj (–)

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±)

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezõen)

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

04. Károk ráfordításai

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

aa) kárkifizetések

1. bruttó összeg

2. viszontbiztosító részesedése (–)

ab) kárrendezési költségek

ac) bevételek kármegtérítésbõl és kárrendezési költségtérítésbõl (–)

b) függõkárok tartalékainak változása (±) (tételes, IBNR)

ba) bruttó összeg

bb) viszontbiztosító részesedése (–)

05. Matematikai tartalékok változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (–)

06. Eredménytõl függõ és független díj-visszatérítési tartalék változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (–)

07. Káringadozási tartalék változása (±)
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08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

a) bruttó összeg

b) viszontbiztosító részesedése (–)

09. Nettó mûködési költségek

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

b) elhatárolt szerzési költségek változása (±)

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

(01+02+03–04±05±06±07±08–09–10)

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

01. Kapott osztalék és részesedés

ebbõl: kapcsolt vállalkozástól

02. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

ebbõl: kapcsolt vállalkozástól

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel [B/02/d) sorral egyezõen]

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (–) (az A/02. sorral egyezõen)

07. Befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

10. Egyéb bevételek

11. Egyéb ráfordítások

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(±A+01+02+03+04+05-06–07±08–09+10–11)

A nemzetgazdasági miniszter 46/2011. (XII. 21.) NGM rendelete

egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,

az 1. § e) pontja tekintetében a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés

b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti

a) az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló

25/2004. (IV. 28.) PM rendelet,

b) a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és

az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet,

c) az ISIN azonosítóról szóló 1/2010. (I. 8.) PM rendelet,

d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában

használt nyelvekrõl szóló 29/2005. (IX. 2.) PM rendelet,

e) a hitelintézetek befektetési szabályzatáról szóló 21/2007. (IX. 15.) PM rendelet,
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f) a befektetési vállalkozások nyitott pozícióinak számítási szabályairól szóló 40/1996. (XII. 28.) PM rendelet.

2. § Hatályát veszti

a) a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet,

b) a független biztosításközvetítõi (alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól szóló 45/2007. (XII. 29.) PM

rendelet,

c) a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl szóló 7/2001. (II. 22.) PM rendelet.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba, és 2012. január

2-án hatályát veszti.

(2) A 2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelete

a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelõje

eredményelszámolásának szabályairól

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 8. §

tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A befizetésekre vonatkozó szabályok

1. § (1) A Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) kezelõje gépjármû-kategóriánként az utolsó rendelkezésre álló éves

káradatok alapján állapítja meg az adott évet illetõ befizetésekre alkalmazandó, átlagkárral korrigált kockázati szorzót

és azokról az adott év elsõ hónapjának végéig tájékoztatja a biztosítót.

(2) A biztosító köteles az Alap kezelõje részére az adott negyedévet követõ hónap tizenötödik napjáig jelenteni az

elõzetesen számított negyedéves befizetés összegét, gépjármû-kategóriánként feltüntetve a gépjármûvek

állományának – számításnál felhasznált – negyedéves nyitó és záró darabszámát.

(3) Az Alap kezelõje köteles a törvényben meghatározott módon a negyedéves befizetési kötelezettség összegét

a biztosítók között arányosan kialakítani és a negyedéves befizetés megállapított összegét a biztosítókkal az adott

negyedévet követõ hónap huszadik napjáig közölni.

(4) A biztosító köteles az Alap javára történõ befizetési kötelezettségének minden naptári negyedévet követõ hónap

utolsó napjáig eleget tenni.

(5) A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti tevékenységét e rendelet

hatálybalépését követõen megkezdõ biztosító az Alap elsõ befizetésére vonatkozó kötelezettségének megfelel,

amennyiben folyamatosan a (3) bekezdésben meghatározott mértékben annyi negyedéven át teljesíti a rendelet

szerint meghatározott befizetést, ahány negyedév alatt az Alapba történt elsõ biztosítói befizetést követõen az Alap

egyenlege az elõzõ évi piaci összdíjbevétel 6%-át elsõ alkalommal elérte.

Az Alap kezelésével kapcsolatos szabályok

2. § (1) Az Alap kezelõje köteles külön számviteli szabályzatban rögzíteni az Alap kezelésével összefüggõ számviteli

nyilvántartási szabályokat, valamint feladatait, így legalább az Alap pénzeszközeinek, befektetéseinek, bevételeinek,

ráfordításainak, költségeinek elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

(2) Az Alap kezelõje a számviteli szabályzatot annak változását követõ 15 munkanapon belül köteles a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni.
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3. § (1) Az Alap kezelõje ellátja az Alap pénzügyi eszközeinek a kezelését, beleértve a befizetéseket, befektetéseket,

megtérüléseket, kötelezettségek teljesítését, az eszközök elégtelensége esetén idegen forrásból történõ

eszközpótlást érintõ és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket.

(2) Az Alap kezelõje az Alap pénzeszközeit a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben meghatározott állampapírban,

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott betétben, vagy

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározott pénzforgalmi számlán tartja

oly módon, hogy azok a kártérítési igények kielégítéséhez szükséges mindenkori likviditást biztosítsák, egyidejûleg

a lehetõ legnagyobb biztonságot és jövedelmezõséget teljesítsék.

(3) Az Alap pénzforgalmi számláján jóváírandók az Alap összes pénzbevételei, beleértve a biztosítók negyedéves

befizetéseit, a befektetések hozamait, a megtérüléseket, ugyanakkor a pénzforgalmi számlát meg kell terhelni

a mûködéssel kapcsolatos pénzkiadásokkal, a biztosítási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kifizetésekkel.

(4) Az Alap – a kártérítési igények kielégítéséhez a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – hitelintézettõl hitelt és

pénzkölcsönt vehet fel, illetve részére biztosító kölcsönt nyújthat.

4. § (1) A felszámolás elrendelésérõl a Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja az Alap kezelõjét.

(2) Az Alap kezelõje az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követõ három munkanapon belül a saját honlapján

és a Felügyelet által üzemeltetett honlapon közleményben tájékoztatja a károsultakat a kártérítési igények

érvényesítési lehetõségérõl.

Az Alap kezelõje eredményelszámolásának szabályai

5. § Az Alap kezelõje köteles az Alap eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követõ évben

a Kártalanítási Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól szóló 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendeletben

meghatározott adatszolgáltatás keretében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)

részére megküldeni.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

7. § Az e rendelet szerinti eredményelszámolást elsõ alkalommal 2011. évre vonatkozóan a 2012-ben esedékes,

a Kártalanítási Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól szóló 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendeletben

meghatározott adatszolgáltatás keretében kell elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni.

8. § Hatályát veszti a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelõje

adatszolgáltatási kötelezettségének szabályairól szóló 4/2010. (I. 22.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez

A Kártalanítási Alap eredményelszámolásának elõírt tagolása

01. A Kártalanítási Alapot megilletõ tagoktól kapott (járó) befizetések

02. A Kártalanítási Alap befektetéseinek bevétele

a. tartalékok befektetéseinek bevétele

b. egyéb befektetések bevétele

03. Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei

04. Egyéb a Kártalanítási Alapot megilletõ bevételek

05. Felszámolás során kapott megtérülések
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06. Károk ráfordításai

a. kárkifizetések összege

b. kárrendezési költségek

c. bevételek kármegtérítésbõl és kárrendezési költségtérítésbõl

07. Függõkár-tartalék változása

08. Matematikai tartalék járadék változása

09. Nettó igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

10. Egyéb a Kártalanítási Alapot terhelõ ráfordítások

11. A Kártalanítási Alap befektetéseinek ráfordítása

a. tartalékok befektetéseinek ráfordítása

b. egyéb befektetések ráfordítása

12. Egyéb pénzügyi mûveletek ráfordításai

13. Tárgyévi eredmény

A nemzetgazdasági miniszter 48/2011. (XII. 21.) NGM rendelete

a Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az 5. §

tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Kártalanítási Számlát Kezelõ Szervezet (a továbbiakban: Kezelõ Szervezet) köteles a kötelezõ

gépjármû-felelõsségbiztosítás eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követõ évben

a Kártalanítási Számla kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendeletben

meghatározott adatszolgáltatás keretében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)

részére megküldeni.

2. § A Kezelõ Szervezet köteles számviteli politikájában a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításra vonatkozó bevétele és

ráfordítása felosztásának elvét a szokásos vállalkozási eredmény szintjéig rögzíteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

4.§ Az e rendelet szerinti eredményelszámolást elsõ alkalommal a 2011. évre a 2012-ben esedékes, a Kártalanítási Számla

kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendeletben meghatározott adatszolgáltatás

keretében kell elkészíteni és a Felügyeletnek megküldeni.

5. § Hatályát veszti a Kártalanítási Számla elszámolásának szabályairól szóló 4/2002. (II. 6.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 48/2011. (XII. 21.) NGM rendelethez

A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának elõírt tagolása

A) Nem életbiztosítási ágnál

01. Kártalanítási Számlának járó teljes elmaradt díj

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény C) 04-es sorral egyezõen (+)

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

04. Károk ráfordításai

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

aa) kárkifizetések bruttó összege

ab) kárrendezési költségek

ac) bevételek kármegtérítésbõl és kárrendezési költségtérítésbõl (–)

b) függõkárok tartalékai változásának bruttó összege (±) (tételes, IBNR)

05. Matematikai tartalékok változásának bruttó összege (±)

06. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változásának bruttó összege (±)

07. Nettó igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

08. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

(01+02–03±04±05–06–07)

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

01. Kapott osztalék és részesedés

02. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

03. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

04. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény A) 02-es sorral egyezõen (–)

05. Befektetések mûködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegû ráfordításokat

06. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)

07. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

08. Egyéb bevételek

09. Egyéb ráfordítások

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(±B+01+02+03–04±05–06+07–08)

A nemzetgazdasági miniszter 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelete

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti

kártérítési járadékok emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint

a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési

járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény 97.§ (4) bekezdésében, a Magyar Köztársaság

1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok

emelésérõl szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A gépjármûvek kötelezõ felelõsségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja elõtt bekövetkezett

káreseményekkel kapcsolatban a Magyar Államot terhelõ, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
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járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2012. január 1-jétõl a 2011.

december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 4,2 százalékkal emelkednek.”

2. § A gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló

12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési

járadékok 2012. január 1-jétõl a 2011. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest

4,2 százalékkal emelkednek.”

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az általa megállapított rendelkezéseket a 2012. január

hónapra fizetendõ baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelete

egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. §

(3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM

rendelet (a továbbiakban R1.) 1. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

„h) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott szervezetekre”

(terjed ki.)

(2) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(E rendeletet)

„f) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer igénybevétele mellett kezdeményezett illetékköteles

eljárások”

(esetén kell alkalmazni.)

2. § Az R1. a 6/A. §-t követõen a következõ új címmel és §-sal egészül ki:

„Az eljárási illeték megfizetése az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER-en)

keresztül

6/B. § Amennyiben az eljárási illetéket az ügyfél az EFER-en keresztül fizeti meg, az elektronikus fizetésre, elszámolásra

és ellenõrzésre az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggõ elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó

szabályokról szóló Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet 8. § (1) bekezdésének az egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 52/2011. (XII. 29.)

NGM rendelet 6. §-a által megállapított szövegét a 2012. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.”

4. § A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történõ megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendõ

igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A bírósági eljárási illeték általános szabályoktól eltérõ, utólagos elszámolással történõ megfizetésének

engedélyezése iránti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 120 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbításáért 60 000 forint, a módosításért pedig 12 000 forint díjat kell

fizetni.
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(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10023002-00299389-00000000 számú számlája javára kell megfizetni, és az

errõl szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az

igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmezõ adószámát fel kell tüntetni.”

5. § Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl

szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (R3.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § Az e rendelet szerinti nyilvántartások nem tartalmazzák azon ingatlanok és ügyek adatait, amelyek esetében az

Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja, illetve 17. § (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazására került sor.”

6. § Az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában, a 6/A. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság”

szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg; az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában a „megyei bíróságokra” szövegrész

helyébe a „törvényszékekre” szöveg, a „Fõvárosi Bíróságra” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékre” szöveg; az

R1. 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg; az R1. 8. §

(1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelõs minisztertõl” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

elnökétõl” szöveg, az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

elnöke” szöveg lép.

7. § Az R2. 2. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal elnöke” szöveg lép.

8. § Az R3. 3. és 5. számú mellékletében az „Öröklési illeték (gépjármû nélkül)” szövegrész helyébe az „Öröklési illeték

(gépjármû és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg, a 4. számú mellékletében az „Örökös által megszerzett tulajdonjog”

szövegrész helyébe az „Örökös által megszerzett tulajdonjog (az egyenes ági mentességet élvezõ örökösök

kivételével)” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pontjában az „1.1–1.12. pontokban” szövegrész helyébe az „1.1–1.13.

pontokban” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pont 1.4. alpontjában a „Társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az

„Egyesület” szöveg, a 7. számú melléklet 2. pont 2.10. alpontjában a „gyermeke, házastársa, szülõje, valamint

a háztartásában eltartott szülõ nélküli unokája” szövegrész helyébe a „házastársa” szöveg, a 7. számú melléklet

4. pontjában a „4.1–4.17. pontokban” szövegrész helyébe a „4.1–4.21. pontokban” szövegrész, 7. számú melléklet

6. pontjában a „6.1–6.19. pontokban” szövegrész helyébe a „6.1–6.22. pontokban” szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdése.

10. § Hatályát veszti az R3. 4. számú mellékletében a „gyermeke”, „szülõje”, „háztartásban eltartott szülõ nélküli unokája”,

„egyéb unokája”, „nagyszülõje” szövegrészek, a 7. számú melléklet 2. pont 2.6. és 2.9. alpontja.

11. § Az R3. 7. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

12. § (1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet az 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.5. közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság”

2. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.11. Magyar Nemzeti Bank, Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió Nonprofit

Zrt., Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap”

3. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.12. Az Európai Unió, valamint intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai; nemzetközi szervezet, ennek

tisztségviselõi és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete,

ezek tagjai és családtagjaik”

4. Az R3. 7. számú melléklet 1. pontja a következõ 1.13. alponttal egészül ki:

„1.13. Egyéb (köztestület; Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és az 1995. évi

LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi

– ideértve az említett fegyveres erõk alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévõ

és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggõ illetékügyek tekintetében;

a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács)”

5. Az R3. 7. számú melléklet 3. pont 3.14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3.14. Egyéb (lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; közüzemi létesítmény, illetve az ehhez tartozó földrészlet

kezelõi jogának az üzemeltetõ által történõ megszerzése; állami tulajdonú természetvédelmi terület kezelõi jogának

a természetvédelmi kezelõ általi megszerzése; a termõföldrõl szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában

meghatározott mezõgazdasági termelõk gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli

hozzátartozóval megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez

szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó ajándékozása, illetve vagyoni értékû jog ingyenes

átengedése)”

6. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.14. Ingatlannak, illetve az Itv. 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az

osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történõ átruházása, az Itv.-ben

meghatározott feltételekkel”

7. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.17. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.17. Ingatlannak a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása”

8. Az R3. 7. számú melléklet 4. pontja a következõ 4.18–4.21. alpontokkal egészül ki:

„4.18. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és

osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása

4.19. Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelõsségû társasággá való átalakulása keretében történõ vagyonszerzés

4.20. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû tulajdonjogának, illetve ilyen gépjármûre vonatkozó

vagyoni értékû jognak a megszerzése

4.21. Egyéb (az ingatlant az átruházását megelõzõen már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el; az ingatlan elidegenítése az átruházó haszonélvezetének vagy

a használat jogának fenntartásával történik; lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és

tartozékaik kezelõi jogának megszerzése; a termõföldrõl szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott

mezõgazdasági termelõk által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval

megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól

kivett terület, építmény, valamint ingó – ide értve a gépjármûvet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékû

jognak a megszerzése)”

9. Az R3. 7. számú melléklet 6. pontja a következõ 6.20–6.22. alpontokkal egészül ki:

„6.20. A 35. életévét be nem töltött fiatal elsõ lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése, továbbá az ezen

kedvezménynél alkalmazott pótlékmentes részletfizetés

6.21. Szabályozott ingatlanbefektetési társaság, szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, szabályozott

ingatlanbefektetési társaság projekttársasága, szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás projekttársasága általi

vagyonszerzés

6.22. A 120 kW-nál nagyobb teljesítményû hajtómotorral rendelkezõ autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók

tulajdonjogának megszerzése”
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A nemzetgazdasági miniszter 53/2011. (XII. 29.) NGM rendelete

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról,

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 4. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet

1. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyõr tölthet

be, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségi (végzettségi) feltételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A NAV elnöke egyedi engedélyt adhat az 1. mellékletben nem szereplõ munkakör pénzügyõr által történõ betöltésére,

amennyiben az a szakmai feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges.

2. § A veszélyességi pótlékra jogosult:

a) a pénzügyi nyomozó I–II. munkakört betöltõ pénzügyõr, ha munkaköri leírása alapján bûnügyi támogató

feladatkört ténylegesen ellát,

b) a járõr I–II. munkakört betöltõ pénzügyõr, ha munkaköri leírása alapján fegyveres bûnelkövetõk elfogását

és helyszín fegyveres biztosítását fõtevékenységként végzi,

c) a vám- és pénzügyõri ügyintézõ I–II. munkakört betöltõ pénzügyõr, ha munkaköri leírása alapján

röntgenberendezés rendszeres üzemeltetését ténylegesen ellátja.

3. § (1) Készenléti pótlékra a vám- és pénzügyõri ügyintézõ I–II., a járõr I–II., valamint a pénzügyi nyomozó I–II. munkaköröket

betöltõ pénzügyõr jogosult.

(2) Éjszakai pótlékra a pénzügyõr munkakörétõl függetlenül jogosult.

(3) Gépjármûvezetõi pótlékra a vám- és pénzügyõri ügyintézõ I–II., a járõr I–II., valamint a pénzügyi nyomozó

I–II. munkaköröket betöltõ pénzügyõr jogosult.

4. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló

27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:

„(2) Az idõszakos alkalmassági vizsgálat során a 12. § (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével

a kockázatértékelés eredményének megfelelõ idõközönként, de

a) az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot legalább évente,

b) a pszichikai alkalmassági vizsgálatot legalább kétévente

kell elvégezni.”

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. § Hatályát veszti

a) a vám- és pénzügyõrség dolgozóinak lakáscélú munkáltatói, valamint a lakhatási támogatásáról szóló 11/2001.

(III. 1.) PM rendelet,

b) a vám- és pénzügyõrség dolgozóinak lakáscélú munkáltatói, valamint a lakhatási támogatásáról szóló 11/2001.

(III. 1.) PM rendelet módosításáról szóló 18/2006. (VII. 24.) PM rendelet,

c) a Vám- és Pénzügyõrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001. (VI. 15.)

PM rendelet,

d) a Vám- és Pénzügyõrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001. (VI. 15.)

PM rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VII. 25.) PM rendelet,

e) a munkaszüneti napok körüli munkarendrõl a vám- és pénzügyõrségnél címû 38/2001. (X. 29.) PM rendelet,

f) 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

módosításáról szóló 23/2005. (VII. 12.) PM rendelet,
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g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól szóló 13/2010.

(XII. 27.) NGM rendelet 1–98. §-ai, valamint az 1. és 2. melléklete,

h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekrõl, illetményrõl

és illetmény jellegû juttatásokról szóló 17/2010. (XII. 30.) NGM rendelet,

i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos

állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékérõl, megállapításának, kifizetésének és

elszámolásának rendjérõl szóló 7/2011. (II. 15.) NGM rendelet,

j) 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 szóló 10/2011. (III. 17.) NGM rendelet,

k) a pénzügyi szakmai tevékenység elismerésérõl szóló 4/1992. (III. 18.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése és a Melléklet

III. pontja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 53/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez

A B C

1.

munkakör megnevezése besorolási osztály képesítési feltétel2.

3.

4. vám- és pénzügyõri ügyintézõ II. II. középiskolai végzettség

5. járõr II. II. középiskolai végzettség

6. vám- és pénzügyõri koordinátor II. középiskolai végzettség

7. bûnügyi referens II. középiskolai végzettség

8. pénzügyi nyomozó II. II. középiskolai végzettség

9. zenész II. középiskolai végzettség és zenemûvészeti középfokú
szakképesítés

10. vám- és pénzügyõri ügyintézõ I. I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámigazgatási, vámnyomozói szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, vámnyomozói,
pénzügyi nyomozói szakirányon szerzett
szakképzettség; környezetvédelmi területen
egyetemi vagy fõiskolai szintû környezetmérnök
vagy agrárfelsõoktatásban szerzett szakképzettség
vagy vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök
szakképzettség

11. járõr I. I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámigazgatási, vámnyomozói szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, pénzügyi nyomozói
szakirányon szerzett szakképzettség
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12. vám- és pénzügyõri
szakkoordinátor

I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámigazgatási, vámnyomozói szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, pénzügyi nyomozói
szakirányon szerzett szakképzettség

13. rendészeti szakreferens I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámigazgatási, vámnyomozói szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, pénzügyi nyomozói
szakirányon szerzett szakképzettség

14. bûnügyi fõreferens I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámnyomozói, vámigazgatási szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, pénzügyi nyomozói
szakirányon szerzett szakképzettség

15. pénzügyi nyomozó I. I. jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági, pénzügyi, számviteli,
államigazgatási, katonai vagy rendvédelmi
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben)
gazdálkodási, vámnyomozói, vámigazgatási szakon,
vám- és jövedéki szakirányon, pénzügyi nyomozói
szakirányon szerzett szakképzettség

16. vezetõzenész I. egyetemi vagy fõiskolai szintû zenemûvészeti
szakképzettség

A nemzetgazdasági miniszter 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelete

az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról*

* A rendelet szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A nemzetgazdasági miniszter 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet

a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási

adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen

munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. §

(2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerveire (a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a Nemzetgazdasági Minisztériumra mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõszervezetére,

c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságra (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási szerv),

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv),

e) a START-kártya, a START PLUSZ kártya, a START EXTRA kártya, és a START BÓNUSZ kártya (a továbbiakban együtt:

kártya) kiváltására jogosult személyre, a kártyával rendelkezõ foglalkoztatottra (a továbbiakban együtt:

munkavállaló),

f) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaadóra és a

d) pontjában meghatározott foglalkoztatóra.

(2) A kártyát a kiváltására jogosult magánszemély, vagy e személynek az adózás rendjérõl szóló törvény (a továbbiakban:

Art.) alapján eljárásra jogosult képviselõje igényelheti az illetékes állami adóhatóságtól.

2. § (1) A Pftv. 3. § (2) bekezdése szerint START-kártya kiváltására jogosult személy a START-kártya igénylésekor az állami

adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot tesz a következõkrõl:

a) befejezte vagy megszakította-e tanulmányait;

b) rendelkezik-e felsõfokú végzettséggel;

c) tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszûnését követõen – a Pftv. 3. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével

– elõször létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e

jogviszony létesítését megelõzõen megbízási szerzõdés, vállalkozási szerzõdés alapján vagy egyéni

vállalkozóként sem végzett munkát;

d) a START-kártya igénylésekor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási

jogviszonyban áll-e;

e) az igénylés okáról, feltüntetve, hogy elsõ vagy ismételt igénylésrõl van szó; ismételt igénylés esetén fel kell

tüntetni, hogy azt a korábbi START-kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése (megsemmisülése,

elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása), megrongálódása, valamint a 3. § (3) bekezdésében említett eset

indokolja-e.

(2) A START-kártyát igénylõ személy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilatkozattételével egyidejûleg

a felsõfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával) vagy a felsõfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma

adataival egyezõ tartalmú igazolással – külföldön szerzett diploma esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény alapján elismert, illetve honosított diploma és az elismerést, illetve a honosítást

igazoló határozat bemutatásával – (a továbbiakban együtt: oklevél) igazolja a felsõfokú végzettségét.

(3) Ha a kártya igénylésének idõpontjában foglalkoztatási jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban

álló személy a Pftv. 1. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem jogosult a kártya kiváltására,

akkor az adóhatóság a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsõ napján vagy az azt követõen benyújtott kártya iránti

igényt erre figyelemmel elutasítja.

(4) A Pftv. 1. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában, valamint a 7/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott

személyek a START BÓNUSZ kártya igénylésekor az állami adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány

kitöltésével nyilatkozatot tesznek a következõkrõl:
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a) a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj

folyósításának megszûnését követõ egy éven (365 napon) belül kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt

létesíteni;

b) a gyermek egyéves korának betöltését követõen, e gyermek után igénybe vett gyermekgondozási segély

folyósítása mellett kíván-e munkát vállalni; a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megszûnésének

idõpontjáról;

c) az állami foglalkoztatási szerv a START BÓNUSZ kártya igénylésének idõpontját közvetlenül megelõzõen legalább

3 hónapig álláskeresõként tartotta nyilván;

d) az igénylés okáról, feltüntetve, hogy elsõ vagy ismételt igénylésrõl van szó; ismételt igénylés esetén fel kell

tüntetni, hogy azt a korábbi START BÓNUSZ kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése

(megsemmisülése, elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása), valamint megrongálódása indokolja-e;

e) az igénylés idõpontjában betöltötte-e az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetõleg megszerezte-e az öregségi

nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idõt;

f) amennyiben a START BÓNUSZ kártya kiváltásra jogosult személy a kártya érvényességi idõtartama alatt eléri az

öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontját, ennek idõpontjáról;

g) az igénylõ hozzájárulásáról ahhoz, hogy a Strukturális Alapok szabályainak megfelelõ, az Európai Szociális Alappal

összefüggõ támogatási konstrukcióban megvalósuló finanszírozás ellenõrzésének biztosítása érdekében az

adótitoknak minõsülõ személyes adataiba az ellenõrzésre jogosult szerv az állami adóhatóságnál betekinthessen;

h) a START BÓNUSZ kártya igénylésekor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll-e.

(5) A START BÓNUSZ kártyát igénylõ személy nyilatkozattételével egyidejûleg

a) a (4) bekezdés a) pontjában elõírtakat

aa) a gyermekgondozási segély vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítása megszûnésének idõpontjára

vonatkozóan a kincstár, valamint a családtámogatási kifizetõhely által kiadott megszüntetõ határozattal,

ennek hiányában az általuk kiadott igazolással,

ab) a gyermekgondozási díj folyósítás megszûnésének idõpontját illetõen az egészségbiztosítási szerv,

valamint a társadalombiztosítási kifizetõhely által kiadott igazolással,

ac) az ápolási díj folyósításának megszûnése idõpontját a települési önkormányzat jegyzõje által kiadott

megszüntetõ határozattal, ennek hiányában a jegyzõ által kiadott igazolással;

b) a (4) bekezdés b) pontja tekintetében a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megszûnésének idõpontját

a kincstár, valamint a családtámogatási kifizetõhely gyermekgondozási segély megállapításáról szóló

határozatával, ennek hiányában az általuk kiadott igazolással;

c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételt az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolással;

d) a (4) bekezdés e) és f) pontjával összefüggésben az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontjára

vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított igazolással igazolja.

(6) A (2) bekezdés szerinti oklevél, továbbá az (5) bekezdésben elõírt igazolás másolati példánya az igénylõ

nyilatkozatának mellékletét képezi.

3. § (1) A START-kártya és a START BÓNUSZ kártya érvényességének idõtartama az Art. 20/A. § rendelkezéseinek

figyelembevételével a kiállítás keltének napjával kezdõdik. A kártyák 4. § szerinti cseréje esetén a cserekártya

érvényessége megszûnésének napja megegyezik az eredeti START-kártya érvényességi idejének utolsó napjával.

(2) Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsõfokú

végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idõpontját munkaadójának és az állami

adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(3) A törvényi feltételek fennállása esetén a kártya kiállításának kelte azonos a kártya igénylésére rendszeresített

nyilatkozatnyomtatvány állami adóhatósághoz történõ benyújtásának napjával, postai úton érkezett nyilatkozat

esetén a kártya kiállításának kelte a postára adás napjához igazodik.

(4) A kiváltásra jogosult személy kérelmére, a kártya kiállítását megelõzõen, az állami adóhatóság területi szerve igazolást

ad ki az Art. 20/A. § rendelkezéseiben szereplõ adatokról.

(5) Az állami adóhatóság a kártya iránti igényt határozattal utasítja el, amennyiben a kártyát igénylõ személy nem felel

meg a Pftv. által meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(6) A START BÓNUSZ kártya kiváltására egy alkalommal van lehetõség.

(7) Az adókedvezmény érvényesítése szempontjából az elsõ év kezdete a tényleges foglalkoztatás megkezdésének napja,

amennyiben a kártyajogosult a munkába lépést megelõzõ napon rendelkezik érvényes START, START PLUSZ, START
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EXTRA, START BÓNUSZ kártyával vagy azt helyettesítõ igazolással. A kártyajogosult foglalkoztatásának azon

tartalmára, amelyre kiterjed a kártya érvényességi ideje, a kifizetõt megilleti az adókedvezmény.

(8) Amennyiben a kártyajogosult foglalkoztatására egymást követõen több kifizetõnél került sor a kártya

érvényességének idõtartama alatt, ebben az esetben valamennyi kifizetõnél történõ tényleges foglalkoztatások

tényleges idõtartama összeadódik, és erre az idõre a foglalkoztatás elsõ évében, illetve második évében a Pftv. 4/A. §

(1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, valamint 7/A. § (4) bekezdésében meghatározott

mértékû fizetési kötelezettség terheli a kifizetõket. Ha a kártya érvényességi idején belül a foglalkoztatás nem

folyamatos, vagy a kifizetõ nem veszi igénybe az adókedvezményt, akkor a kártya szerinti adókedvezmény az így

kiesett idõvel csökkentett (maradék) érvényességi idõre illetheti meg a következõ kifizetõt. A kártya érvényességi

idejének a kiesett idõvel történõ meghosszabbítására nincs lehetõség.

4. § (1) A kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése (megsemmisülése, elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása)

esetén akkor adható ki új kártya, illetve a kártya megrongálódása esetén akkor cserélhetõ, ha azt a kártya tulajdonosa

kéri. Adatváltozás (névváltozás) miatt az állami adóhatóság a kártya tulajdonosának kérelmére a kártyát kicseréli.

Adatváltozás (névváltozás) miatt az állami adóhatóság a kártyát hivatalból akkor cseréli ki, ha a pályakezdõ fiatal az

adatváltozást az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány cseréjéhez bejelentette. A kártya birtokából való

elkerülését (megsemmisülését, elvesztését vagy jogtalan eltulajdonítását), illetõleg megrongálódását a kártya

tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésõbb birtokából való elkerülés (megsemmisülés, elvesztés vagy jogtalan

eltulajdonítás), illetõleg megrongálódás tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami

adóhatóságnál bejelenteni.

(2) Ha a kártya cseréjére a kártyának a munkavállaló/munkaadó birtokából való elkerülése (megsemmisülése, elvesztése

vagy jogtalan eltulajdonítása), valamint megrongálódása, adatváltozás (névváltozás) vagy hibás adattartalom,

valamint a 3. § (2) bekezdésében említett eset miatt kerül sor, az új kártya igénylésekor a korábbi, még érvényes kártyát

az állami adóhatóság bevonja. Amennyiben az új kártya igénylése a korábbi kártya jogtalan eltulajdonítása

következtében válik szükségessé, a nyomozó hatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát az állami

adóhatóság elõtt be kell mutatni. Az új kártya igénylésekor a kártya birtokából való elkerülésérõl (megsemmisülésérõl,

elvesztésérõl vagy jogtalan eltulajdonításáról), illetõleg megrongálódásáról a kártya kiváltására jogosult személy

nyilatkozatot tesz. A kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülésérõl (megsemmisülésérõl, elvesztésérõl vagy

jogtalan eltulajdonításáról), valamint megrongálódásáról az új kártya kiváltására jogosult személy helyett a munkaadó

köteles nyilatkozatot tenni.

5. § (1) Ha a pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletõ a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt

részadókedvezmény – a foglalkoztatás elsõ évének naptári hónapon belüli letelte és a foglalkoztatás második évének

ugyanezen naptári hónapon belüli kezdete miatt – részben tizenhét és hét százalékos mértékben is fennáll, a fizetési

kötelezettség megállapításakor a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott összegû munkabér (adókedvezmény

alap) alapulvételével:

a) a hónap elsõ napjától a foglalkoztatás elsõ évének letelte napjáig terjedõ idõszakra esõ munkabér

(adókedvezmény alap) tizenhét százalékát,

b) a foglalkoztatás második évének elsõ napjától a hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó munkabér

(adókedvezmény alap) hét százalékát,

c) ha a foglalkoztatás második évének elsõ napját magában foglaló hónapban a foglalkoztatási jogviszony

megszûnik, a munkabér (adókedvezmény alap) alap hét százalékát a foglalkoztatás második évének elsõ napjától

a foglalkoztatási jogviszony megszûnése napjáig terjedõ idõszakhoz igazodóan

kell számításba venni.

(2) Az adókedvezmény mértékének hónapon belüli változása esetén a legfeljebb a kötelezõ legkisebb havi munkabér

másfélszeresének, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállaló esetén kétszeresének megfelelõ összegû bruttó

munkabér arányos részének megállapítása az adott hónap naptári napjainak számával való osztással, továbbá az így

kapott egy napra jutó bruttó munkabér annyi napra történõ figyelembevételével történik, ahány napra a Pftv. 4/A. §

(1) bekezdésben foglalt tizenhét és a hét százalékos mértékû adókedvezmény külön-külön fennáll.

(3) A Pftv. 4/A. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott adókedvezmény meghatározása során, ha a munkavállaló a

tárgyhónapban a hónap elsõ napjától eltérõ dátummal kiállított oklevéllel bizonyítja munkáltatójánál a felsõfokú

végzettség megszerzését, a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresét meg nem haladó összegû bruttó munkabér

alapján járó adókedvezmény az oklevél kiállításának napjától vehetõ igénybe.
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(4) Ha a Pftv. 5. § (1) bekezdésében elõírt adókedvezmény – a foglalkoztatás elsõ évének hónapon belüli letelte, valamint a

foglalkoztatás második évének kezdete miatt – részben tizenhét és hét százalékos mértékben is fennáll, az

adókedvezmény meghatározásakor az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az

adókedvezményes fizetési kötelezettség alapjául szolgáló bruttó munkabér az iskolai végzettségtõl függetlenül

legfeljebb a kötelezõ legkisebb havi munkabér kétszeresét meg nem haladó összegû lehet.

(5) Amennyiben az érvényes START EXTRA kártyával rendelkezõ személy foglalkoztatása második évének elsõ napja

a naptári hónap elsõ napjától eltérõ napra esik, a Pftv. 7. § (1) bekezdése szerinti tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény e naptól a hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó bruttó munkabér után áll fent. Ha a

foglalkoztatás második évének elsõ napját magában foglaló hónapban a foglalkoztatási jogviszony megszûnik, a

bruttó munkabér tizenhét százalékát a foglalkoztatás második évének elsõ napjától a foglalkoztatási jogviszony

megszûnése napjáig terjedõ idõszakhoz igazodóan kell számításba venni.

(6) Ha a kártyával rendelkezõ munkavállaló egyidejûleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az

érvényesítheti az adókedvezményt, amely (aki) a munkavállaló kártyáját a foglalkoztatás idõtartama alatt õrzi.

6. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje az állami adóhatóság által havonta teljesített 1. melléklet szerinti

adatszolgáltatást követõ 5 munkanapon belül intézkedik a NAV szociális hozzájárulási adó beszedési számla javára

történõ befizetések teljesítése iránt.

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, ha a 2009. december 31-ét követõen felsõfokú végzettség alapján

kiváltott (igényelt) START-kártyával rendelkezõ pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletõ a Pftv.

4/A. § (1) bekezdésben foglalt részadókedvezmény – a foglalkoztatás kilencedik hónapjának naptári hónapon belüli

letelte vagy a foglalkoztatás tizedik hónapjának naptári hónapon belüli kezdete miatt – részben tizenhét és hét

százalékos mértékben is fennáll, a fizetési kötelezettség megállapításakor a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában

a felsõfokú végzettségû pályakezdõre megállapított munkabér (adókedvezmény alap) alapulvételével:

a) a naptári hónap elsõ napjától a foglalkoztatás kilencedik hónapjának letelte napjáig terjedõ idõszakra esõ

munkabér (adókedvezmény alap) tizenhét százalékát és

b) a naptári hónap a) pont szerinti napját követõ naptól a naptári hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó

munkabér (adókedvezmény alap) hét százalékát

kell adókedvezményként számításba venni.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett személy foglalkoztatási jogviszonya a foglalkoztatás tizedik hónapja elsõ napját

magában foglaló naptári hónapban megszûnik, a munkabér (adókedvezmény alap) hét százalékát a foglalkoztatás

tizedik hónapja naptári hónapon belüli elsõ napjától a foglalkoztatási jogviszony megszûnése napjáig terjedõ

idõszakhoz igazodóan kell adókedvezményként számításba venni.

8. § (1) Az állami adóhatóság adatot szolgáltat az 1. melléklet szerinti adatokról, valamint a 2. mellékletben meghatározott, az

Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallásokból nyerhetõ, összesített adatokról a Nemzeti Foglalkoztatási Alap

kezelõszervezete részére. A 2. melléklet szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határideje a foglalkoztatók által

benyújtandó havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására elõírt határidõt követõ második hónap utolsó napja.

(2) Az állami adóhatóság – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai

Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló 1828/2006/EK (2006. december 8.) Bizottsági rendeletben – a tájékoztatásra és

nyilvánosságra vonatkozóan meghatározott elõírásoknak való megfelelést oly módon biztosítja, hogy a kártya

igénylésére rendszeresített adatlapon és a kártya kiadásánál alkalmazott formalevélen feltünteti az Európai Unió és az

Új Széchenyi Terv logóját. A kártya igénylésére rendszeresített adatlaphoz tartozó kitöltési útmutatóban az állami

adóhatóság tájékoztatást nyújt a START BÓNUSZ kártyákkal történõ foglalkoztatáshoz kapcsolódó uniós

támogatásról.

9. § A Pftv. 4/A § (1) bekezdésében, a Pftv. 5. § (1) bekezdésében, a Pftv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a 7/A. §

(4) bekezdésében meghatározott adókedvezmény iránti igénylés az illetékes NAV igazgatósághoz, a NAV által

rendszeresített bevallásnyomtatványon nyújtható be.
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10. § A munkaadónként benyújtott igényeket a NAV havonta összesíti a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében és

a tárgyhót követõ hó 5. napjáig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére küldi meg. Az igénylést csökkenteni kell az

adott hónapban az adózó által végrehajtott önellenõrzés, illetve adóhatósági megállapítás kapcsán visszafizetett

jogosulatlanul igénybe vett összegekkel.

11. § (1) Az adóellenõrzés során megállapított jogszerûtlen igénylés jogkövetkezményeként beszedett, valamint a munkaadó

által jogosulatlanul igénybe vett adókedvezménynek önadózással történt bevallásával egyidejûleg esedékes

adókülönbözetet a NAV szociális hozzájárulási adó számla javára kell megfizetni.

(2) A NAV a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére negyedévente gépi adathordozón a 3. melléklet szerinti

adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás tartalmazza közigazgatás és egyéb foglalkoztatók szerinti bontásban az

adott negyedévre vonatkozóan megyénként összesítve az adókedvezményt igénylõk számát, az igénylésben érintett

létszámot az adatlapnak megfelelõ bontásban, az igényelt adókedvezmény összegét.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti

a) a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes

szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet, valamint

b) a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2005. (II. 8.)

PM–FMM együttes rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

A rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatást a következõ tartalommal és határidõk szerint kell teljesíteni:

I. Összesen hány munkavállaló foglalkoztatása történt Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény

igénybevételével (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,

3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,
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4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

II. Az összes Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény igénybevételével foglalkoztatott közül hány fõ

foglalkoztatása történt költségvetési szervnél (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,

3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

III. Az összes Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény igénybevételével foglalkoztatott közül hány fõ

foglalkoztatása történt nem költségvetési szervnél (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

838 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,

3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

IV. Igényelt START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák és START BÓNUSZ kártyák darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõk száma.

2. Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

V. Elutasított START-kártya, START PLUSZ kártya, START EXTRA kártya és START BÓNUSZ kártya igénylések darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk száma.

2. Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

VI. Kiadott START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák, és START BÓNUSZ kártyák darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: hány darab kártya került kiadásra a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek részére,

továbbá

1.1. a tárgyhónap utolsó napján érvényes START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák és START

BÓNUSZ kártyák darabszáma.

1.2. Ebbõl: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek érvényes START-kártyáinak darabszáma, továbbá

2. a tárgyhónap utolsó napjáig lejárt START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák, és START BÓNUSZ

kártyák darabszáma.

2.1. Ebbõl: hány darab START-kártya került kiadásra a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek részére.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

VII. A START PLUSZ, START EXTRA, és START BÓNUSZ kártyákkal foglalkoztatottak a kártya érvényességi idõtartamán

belül a biztosítási idõszakban töltött napok száma (göngyölített adatok).

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ második hó 15-éig.

VIII. START-kártyával, START PLUSZ kártyával, START EXTRA kártyával, valamint START BÓNUSZ kártyával történt,

büntetõeljárást maga után vonó visszaélések száma, a visszaélés formájának rövid leírása:

Adatszolgáltatás: a tárgyhónapot követõ második hó 15-éig.

IX. Az adatszolgáltatást az állami adóhatóság – a 8. pontban foglalt adatok kivételével – elektronikus úton teljesíti.
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2. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

A rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatást kártyatípusonkénti bontásban, személyazonosításra

alkalmatlan módon, a következõ tartalomnak és határidõknek megfelelõen – a START-kártya kivételével – e melléklet

7. pontja szerinti munkáltató székhelyének megfelelõ regionális bontásban kell teljesíteni:

1. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 7. § (1) pontja és a Pftv. 7/A. § (4) bekezdés szerinti – huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény összege – : ............. E Ft (vagy Ft).

2. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 5. § (1) pontja és a Pftv. 7. § (1) bekezdés szerinti – tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény összege – : ............................. E Ft (vagy Ft).

3. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 5. § (1) bekezdés szerinti – hét százalékos mértékû adókedvezmény összege –:

.............. E Ft (vagy Ft).

4. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhónapról az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására elõírt

hónapot követõ második hónap utolsó napja. Tárgyhónap alatt minden esetben a foglalkoztató havi bevallása és

abban teljesített adatszolgáltatása kezdõ és záró idõpontja közötti idõtartamot kell érteni. Az adatszolgáltatásokat az

állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.

5. Az állami adóhatóság az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai

Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló 1828/2006/EK (2006. december 8.) Bizottsági rendelet XXIII. mellékletében

meghatározott adattartalomból az Európai Szociális Alap mûveleteiben résztvevõk adatai közül a tárgyévet követõ év

március 31-éig a START PLUSZ, START EXTRA valamint START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatott személyek számáról

nemek, START EXTRA kártyákkal foglalkoztatott személyek esetén iskolai végzettség szerinti bontásban, továbbá ezen

személyek fiatal (15–24 éves) és idõsebb dolgozó (55??64 éves) csoportosításban adatot szolgáltat a Nemzeti

Foglalkoztatási Alap kezelõje részére.

6. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–4. pontjai szerinti, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje részére teljesítendõ

adatszolgáltatás alapját képezõ adatokból, az e rendelet szerint teljesített valamennyi adatszolgáltatás idõpontjakor

érvényes részletes kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az állami adóhatóság által kezelt adatbázisban tárolt

adatok alapján, kártyatulajdonosonként és foglalkoztatónként, személyazonosításra alkalmas módon tartalmazza az

alábbi adatokat:

a) kártyatulajdonos adóazonosító jele,

b) kártyatulajdonos neve,

c) kártya típusa,

d) foglalkoztató adószáma,

e) foglalkoztató neve, elnevezése,

f) foglalkoztató illetékessége (külön-külön a Közép-magyarországi régióba és a többi régióba tartozó munkáltatók

szerinti csoportosításban, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága

illetékességébe tartozó munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba, vagy a

konvergencia régiókba soroltan),

g) a foglalkoztatás adott hónapjában, valamint a kártyatípushoz tartozó összes érvényes

ga) az adókedvezmény összege,

gb) az adókedvezménybõl az Ny. Alapra esõ összeg, az E. Alapra esõ összeg, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási

Alapra esõ összeg,

gc) az adókedvezmény igénybevételének hónapjáról szóló, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás

azonosító adatai,

gd) az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés, adóhatósági javítás, megállapítás összege,
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ge) az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés azonosító adatai, az adóhatósági javítás,

megállapítás azonosító adatai,

h) a kártyatulajdonoshoz kapcsolódóan az egyes foglalkoztatóknál igénybe vett, önellenõrzéssel, adóhatósági

javítással, megállapítással felülírt adókedvezmény összesített összege,

i) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje részére teljesített adatszolgáltatásban szereplõ adatok érvényességének

idõpontja.

Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra, annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi

aktus által ellenõrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében az állami adóhatóságnál betekinthet. A kimutatás

adatairól másolat sem elektronikus formában, sem papíralapon nem készíthetõ.

3. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

Adatlap

a Pftv.-ben meghatározott támogatás igényléséhez

(benyújtandó a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes állami adóhatósághoz)

1. A támogatást igénylõ azonosító adatai

1.1. Név:

1.2. Adóazonosító szám: ..................................

1.3. Székhely, telephely: ....................................

2. A támogatásban érintett létszám

2.1. 25 éven aluli pályakezdõ ............... fõ

2.2. 30 éven aluli pályakezdõ ............... fõ

Összesen: ............... fõ

3. A támogatásigény megállapítására vonatkozó idõszak

3.1. 25 éven aluli pályakezdõ .............. fõ ............. tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

3.2. 30 éven aluli pályakezdõ ............. fõ ............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

4. A szociális hozzájárulási adó alapja összesen ................ ezer Ft

5. A megfizetett szociális hozzájárulási adó összege ................. ezer Ft

6. A szociális hozzájárulási adó megfizetésének idõtartama ...............-tól ............-ig

7. A szociális hozzájárulási adókezdemény: ............... ezer Ft

Dátum: .........................................

........................................................
cégszerû aláírás

A nemzetgazdasági miniszter 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelete

a szakfeladatrendrõl és az államháztartási szakágazati rendrõl*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

* A rendelet mellékleteit a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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1. A szakfeladatrend

1. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek tevékenységeit, azok bevételeit és

kiadásait az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.

2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai

területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete

(a továbbiakban R.) elõírásainak teljesítése érdekében e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartja és elszámolja.

(2) A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint

– szakfeladatszámmal és megnevezéssel – be kell sorolni, illetve a szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában

– a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – fel kell tüntetni.

(3) A költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az Áht. 7. § (2) bekezdése szerinti

elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján kell elvégezni.

(4) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:

a) azokat az önálló szakfeladatot képezõ kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti

alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,

b) a költségvetési szerv 2. § (2)–(3) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,

c) a támogatási és befektetési célok szakfeladatait,

d) a technikai szakfeladatokat és

e) a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem

haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.

2. § (1) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzat, elkülönített állami pénzalap és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelõ szerv azokon a szakfeladatokon számolja el,

amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv

azon a szakmai, 1. § (4) bekezdés szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek

érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végzõ költségvetési szerv alapító

okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni

a) az olyan önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan mûködõ

költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,

b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott

költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében,

ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek mûködésére, üzemeltetésére szolgáló elõirányzat került

meghatározásra, valamint

c) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében.

3. § (1) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett

alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeibõl származó bevételének fedeznie kell a végzett

tevékenységgel összefüggõ valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhetõ közvetett kiadásokat.

(2) A költségvetési szerv a (1) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól elkülönülten tartja nyilván

és számolja el.

(3) Támogatásból nem finanszírozható a vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységébõl származó

bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggõ valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz

hozzárendelhetõ közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt.

4. § A közoktatási, a felsõoktatási és a közmûvelõdési költségvetési szerv elkülönítetten jeleníti meg az alapító okiratában,

tartja nyilván és számolja el a könyvtári állománya gyarapításából, valamint a települési, illetve térségi közösségi tér

biztosításából fakadó feladatait, azok bevételeit és kiadásait.

5. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának

ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági, szakpolitikai cél megvalósulását

szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától, illetve a támogatást és támogatásértékû bevételt,

ha az nem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerinti támogatás.
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(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatói okiratban, támogatási

szerzõdésben fel kell tüntetni a támogatási cél szakfeladatrend szerinti besorolását.

6. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem

a befektetõ valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítõ gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben

részesedés vásárlása.

7. § (1) A költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás

pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az alaptevékenységek,

a vállalkozási tevékenységek, támogatási és befektetési célú, valamint a technikai szakfeladatok megjelölése

elkülönítetten történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönítés a szakfeladat számához illesztett kódokkal történik. A használandó kód

a) szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén „1”,

b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén „2”,

c) vállalkozási tevékenység esetén „3”,

d) befektetési célú szakfeladat esetén „4”,

e) államháztartáson kívüli támogatás esetén „5”,

f) államháztartáson belüli támogatás esetén „6”

g) technikai szakfeladat esetén „9”.

8. § (1) A szakfeladatrendet az 1. melléklet, szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a hozzájuk kapcsolódó mutatókat

a 2. melléklet, a használatot segítõ útmutatót a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Azon szakfeladatok esetében, amelyekben a 2. melléklet nem tartalmaz külön meghatározást, az R. hazai alkalmazása,

a Központi Statisztikai Hivatal Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti

meghatározást kell figyelembe venni.

2. Az államháztartási szakágazati rend

9. § (1) Az R. alapján a gazdaságstatisztikák készítéséhez a nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a fõtevékenység alapján

ágazatokba kell sorolni. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerét és a tevékenységek

tartalmi meghatározását a Központi Statisztikai Hivatal aktualizált TEÁOR módszertan ismerteti.

(2) Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a törzskönyvi nyilvántartásban a fõtevékenység

államháztartási szakágazatának megjelölésére – szakágazatszámmal és megnevezéssel – az államháztartási

szakágazati rendet kell használni.

(3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejezõ, a TEÁOR-hoz illeszkedõ,

annál részletesebb osztályozási rend. Az államháztartás szakágazati rendjét a 4. melléklet, a szakágazatok tartalmi

leírását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a fõtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó

személyi juttatások és a munkaadókat terhelõ juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell

követni olyan társulásoknál is, amely azonos ágazatba (kétszámjegyû TEÁOR) tartozó intézmények mûködtetésére

szakosodott. A többcélú, több ágazatba (kétszámjegyû TEÁOR) tartozó tevékenységeket ellátó önkormányzati

társulások, illetve önkormányzati ellátó és kisegítõ szolgáltató tevékenységek esetében a „841116 Önkormányzati,

valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítõ szolgálatai” elnevezésû államháztartási

szakágazatba kell besorolni az intézményt.

3. Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

11. § Amennyiben e rendelet alapján a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységeinek szakfeladatrend

szerinti besorolása megváltozik, annak átvezetését a szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron

következõ módosításkor, de legkésõbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A honvédelmi miniszter 17/2011. (XII. 23.) HM rendelete
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjármûvek körének
és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjármûvek által okozott károk megtérítését
és rendezését végzõ szervek kijelölésérõl, mûködésérõl, valamint a mentesített gépjármûvek
igazolóeszközzel történõ ellátásáról

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

vagyonkezelésében lévõ, a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, a HM parlamenti államtitkára

által felügyelt szervezet, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban

együtt: honvédségi szervezetek) által üzemeltetett honvédségi jármûvekkel okozott károkkal kapcsolatos kártérítési

felelõsségvállalásra és kárrendezésre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) honvédségi jármû: a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ,

a honvédségi szervezetek által üzemeltetett, hatósági jelzéssel és okmányokkal ellátott – a közúti közlekedés

szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. fejezetében

meghatározott – gépjármû, pótkocsi, félpótkocsi, kerekes mezõgazdasági vontató, motorkerékpár, négykerekû

segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármû és munkagép, továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem

kötelezett segédmotoros kerékpár;

b) tulajdonosként bejegyzett szervezet: a honvédségi jármû forgalmi engedélyébe tulajdonosként bejegyzett

honvédségi szervezet;

c) kárrendezõ szervezet: a mentesített gépjármûvek üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kárigényeket kezelõ és

rendezõ szervezet;

d) kár megtérítésére kötelezett szervezet: a kárt pénzügyileg rendezõ, a kártérítést kifizetõ szervezet;

e) üzemben tartó szervezet: a mentesített gépjármû forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó, ennek

hiányában a tulajdonosként bejegyzett szervezet.

3. § A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 57/A. §-a alapján

mentesek a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötési kötelezettség alól a honvédségi jármûvek

(a továbbiakban: mentesített gépjármûvek) üzemben tartói.

4. § (1) A tulajdonosként bejegyzett szervezet feladatait az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban: MH LEK) végzi.

(2) A tulajdonosként bejegyzett szervezet:

a) vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjármûvek jegyzékét,

b) a kárrendezõ szervezet és a kár megtérítésére kötelezett szervezet adatszolgáltatása alapján vezeti, és

naprakészen tartja a mentesített gépjármûvek kártörténeti nyilvántartását,

c) végzi a Gfbt. szerinti Információs Központ feladatait ellátó Nemzeti Iroda számára, valamint a kárrendezõ

szervezet számára a mentesített gépjármûvekkel és a bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatást,

és biztosítja a Gfbt. 57/A. § (2) bekezdés a) pontban meghatározott hozzáférést a Nemzeti Iroda számára,

d) véleményezi a kárrendezõ szervezet által megállapított, a károsult részére kifizetendõ kárösszeget.

(3) A mentesített gépjármûvek nyilvántartása tartalmazza:

a) a gépjármû hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát,

b) rendszámváltozás esetén annak idõpontját és a korábbi rendszámot.

(4) A kártörténeti nyilvántartás tartalmazza:

a) a kárt okozó gépjármû hatósági jelzését (rendszámát), alvázszámát, típusát, és kategóriáját,

b) rendszámváltozás esetén annak idõpontját és a korábbi rendszámot,

c) a káresemény dátumát,

d) a kártérítés kötelezettjét, a kötelezettség ismertté válásának dátumát,

e) az elsõ (rész) kárkifizetés, vagy a károkozóval szemben hozott jogerõs határozat dátumát.
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(5) Az MH LEK az adataiban, elérhetõségében bekövetkezett változásról a változást megelõzõen tájékoztatja a Nemzeti

Irodát és a kárrendezõ szervezetet.

5. § A kár megtérítésére kötelezett szervezet feladatait a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)

végzi.

6. § A károsult a kártérítési igényét a kárrendezõ szervezetnél vagy a HM KPH-nál jelentheti be.

7. § (1) A mentesített gépjármûvek által Magyarországon okozott, személyi sérüléssel nem járó károk esetében a kár mértékét

a HM KPH által megbízott kárrendezõ szervezet méri fel és a kártérítés jogalapjára és összegszerûségére javaslatot tesz

a HM KPH részére.

(2) A mentesített gépjármûvek által Magyarországon okozott, személyi sérüléssel járó károk esetében mind a vagyoni,

mind a nem vagyoni kár mértékét a HM KPH állapítja meg. Ezt a HM KPH – a személyi sérüléssel összefüggõ károk

kivételével – a kárrendezõ szervezet által javasolt kártérítési összeg alapul vételével határozza meg.

(3) A mentesített gépjármûvek által külföldön okozott károk esetében a teljes kárrendezést – a kárkifizetés kivételével –

a HM KPH által megbízott kárrendezõ szervezet végzi.

(4) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt esetekben a HM KPH köteles a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok

beérkezésétõl számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésõbb a kártérítési igény

benyújtásától számított három hónapon belül a károsultnak:

a) kellõen megindokolt kártérítési javaslatot tenni azokban az esetekben, amelyekben a felelõsség nem vitás és

a kárt jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerûen megállapította, vagy

b) indoklással ellátott választ adni a kárigényben foglalt egyes követelésekre, azokban az esetekben, amikor

a felelõsséget nem ismeri el, vagy az nem egyértelmû, vagy a teljes kárt összegszerûen nem állapította meg.

(5) A HM KPH a kártérítési követelések jogosságát az üzemben tartó vagy a vezetõ vonatkozó nyilatkozatában foglaltak és

a rendelkezésre álló tények és adatok összevetése alapján, az üzemben tartó kártérítési felelõsségéhez mérten köteles

megállapítani.

(6) A HM KPH egyösszegû pénzbeli kártérítés esetén köteles a megállapított összeget a kártérítési javaslat elfogadását,

vagy a kártérítés jogerõs megítélését követõ 15 napon belül a károsultnak megfizetni.

(7) A (3) bekezdésben foglalt esetben az egyezségi ajánlatot – a HM KPH elõzetes írásbeli hozzájárulását követõen – a HM

KPH nevében a kárrendezõ szervezet teszi meg a károsult felé.

(8) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot elfogadja és az egyezség létrejön, az egyezség alapján a HM KPH teljesíti

a kifizetést.

(9) Amennyiben a károsult az egyezségi ajánlatot nem fogadja el, és keresettel él a bíróságnál, a jogerõs határozat alapján

a kifizetést a HM KPH teljesíti.

(10) A kártérítési perben a jogi képviseletet Magyarországon a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátásáról

szóló HM rendeletben meghatározott szerv, külföldön a kárrendezõ szervezet látja el.

(11) A HM KPH a saját és a kárrendezõ szervezet adataiban, elérhetõségében bekövetkezett változásról a változást

megelõzõen tájékoztatja a Nemzeti Irodát.

8. § (1) A mentesített gépjármûvek kártérítési fedezetének igazolására a tulajdonosként bejegyzett szervezet nevére kiállított

forgalmi engedély szolgál.

(2) A honvédségi szervezetek számára az MH LEK biztosítja az 1. melléklet szerinti – a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

kötelezettség hatálya alól mentesített gépjármûvek részére kiadandó – Igazolást.

(3) A mentesített gépjármû vezetõjének az MH LEK adja ki:

a) a kárrendezõ szervezet által biztosított baleseti bejelentõt,

b) a külföldi igénybevétel esetén az igénybevétel idejére az 1. melléklet szerinti Igazolást.

9. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a biztosítási kötelezettség ellenõrzésérõl szóló 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 17/2011. (XII. 23.) HM rendelethez

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelete
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérõl és alkalmazásáról*

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont

szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az önálló vállalkozók tevékenységeit a rendelet mellékletét képezõ Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke

(a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyû szintjén kell azonosítani.

(2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni:

a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói

nyilvántartásban szereplõ egyéni vállalkozókat;

* A rendelet mellékletét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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1. IGAZOLÁS A KÖTELEZ  GÉPJÁRM  FELEL SSÉG BIZTOSÍTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÓL MENTESÍTETT GÉPJÁRM VEK RÉSZÉRE 

  1. INSURANCE CERTIFICATE FOR VEHICLES EXEMPT FROM COMPULSORY 
INSURANCE OF VEHICLES 

 
2.  KIADTA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF THE 

HUNGARIAN MINISTRY OF DEFENCE 

 

  3.  ÉRVÉNYESSÉG - V A L I D 
 KEZDETE - FROM  LEJÁRATA - TO  

Nap - Day 
 

Hónap -  Month 
 

Év -Year 
[négyjegy  szám] 

Nap - Day Hónap -  Month Év - Year 
[négyjegy  szám ] 

 

4. Azonosító szám  
  4..Identification Number 

 
5. Forgalmi rendszám (ha nincs) alvázszám vagy motorszám 
5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. 
 
 

 
6. Járm  kategóriája 
6. Category of vehicle* 
 

 
7. Járm  gyártmánya - 
Make of Vehicle 
 

 

8. TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG - TERRITORIAL VALIDITY    
 
Ez a kártya az …….. országokra érvényes (további tájékoztatásért lásd: www. kormány.hu) 
This card is valid for the territory of the following countries: (for further information, please see www.kormany.hu)  

 
 

9. Üzembentartó neve és címe - Name and Address of the Operator of the vehicle 
           
 
 

10. Ezt a kártyát kiadta - This Card has been issued by: 
  

 Társaság lógója – Logo of the company:  
 Telefon és/vagy faxszám - Phone &/or Fax number(s):  
 Honlap - Homepage 
 E-mail cím - E-mail address 

 

 

11. Aláírás - Signature  
 
 
 
 
 

 

Hasznos információk – Useful Information 
[Kitöltése szabadon választott - optional to indicate additional information]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* GÉPJÁRMÛ-KATEGÓRIA-KÓD – CATEGORY OF VEHICLES CODE: 
A Személygépjárm  - car C   Tehergépjárm  – lorry or tractor E   autóbusz – bus G   egyebek – others 
B Motorkerékpár - motorcicle D   Segédmotoros kerékpár – cycle fitted with 

auxiliary engine 
F   pótkocsi – trailer  

 
 



b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplõ, az alábbi tevékenységet folytatókat:

ba) a magán-állatorvosi tevékenység,

bb) az egyéni ügyvédi tevékenység,

bc) az egyéni szabadalmi ügyvivõi tevékenység,

bd) az egyéni közjegyzõi tevékenység,

be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

c) az adószámmal rendelkezõ, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám

kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja

szerinti mezõgazdasági õstermelõi tevékenységet folytató magánszemélyt.

2. § Az ÖVTJ kódokat az alábbiak szerint kell képezni:

a) az 1–4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a mindenkor hatályos NACE/TEÁOR)

szerinti kódnak

b) az 5–6. számjegy a tevékenység TEÁOR szakágazaton belüli sorszáma.

3. § (1) Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetõk be írásban a Központi Statisztikai

Hivatalnál (a továbbiakban: KSH).

(2) A jelen rendelet hatályba lépésének idõpontjában nyilvántartásban szereplõ önálló vállalkozók fõtevékenysége

besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint

a régi és az új vagy módosított jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH – a hatályos

jogszabályoknak megfelelõen – átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos központi nyilvántartását

vezetõ szerveknek.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a KSH elnökének a Szakmakód Jegyzékrõl szóló 9005/2007. (SK 7.) közleménye, a Szakmakód jegyzék

módosításáról. szóló 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye, továbbá a gazdasági tevékenységek egységes ágazati

osztályozási rendszerérõl szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közleménye.

5. § E rendelet

a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK

tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A Kormány 1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról

1. A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat 1.3. pontjának d) és e) alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében

kezdeményezi Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását, amelynek)

„d) beruházója (építtetõje): a belügyminiszter,

e) közbeszerzés lebonyolítója és építési mûszaki ellenõre: BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Közbeszerzési Zrt.;”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozata
a Magyar Államkincstár új számlavezetõ rendszerérõl

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy felügyelje a Magyar Államkincstár új számlavezetõ rendszerével

kapcsolatos szakmai feladatok megvalósítását;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési

rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 2000,0 millió forint 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet,

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára a XI. Miniszterelnökség fejezet,

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –2000,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézméyi beruházási kiadások 2000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme
Módosítás

(+/–)

A módosítás

következõ

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást

elrendelõ

jogszabály/

határozat

száma
Kiemelt elõirányzat neve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár 2000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítása +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 2000,0 2000,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
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A nemzetgazdasági miniszter 41/2011. (XII. 30.) NGM utasítása
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei
teljesítésének rendjérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva, tekintettel a

kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjára, a Nemzeti Adó- és

Vámhivatalnak az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésérõl szóló utasítást az alábbiak szerint adom ki:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének rendje

kiterjed az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevõ intézmények feladat- és

hatáskörérõl, valamint a kapcsolódó eljárásrendrõl szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendeletben a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal számára elõírt feladatok ellátásához kapcsolódó, a jelen utasítás 2. és 3. pontokban leírt kötelezettségeire.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a tradicionális saját források uniós jogi aktusban elõírt, a

vámokkal összefüggõ feladatai ellátása érdekében köteles

a) az uniós jogi aktusban elõírt formában és idõszakokra vonatkozóan, angol és magyar nyelven, forintban

meghatározva az A- és B-számlakimutatásokat elkészíteni;

b) az a) bekezdésben hivatkozott számlakimutatásokat, a csatolandó mellékletekkel együtt az uniós jogi aktusban

elõírt határidõt megelõzõen 6 munkanappal elektronikus úton és papír alapon a Nemzetgazdasági Minisztérium

részére továbbítani;

c) az általa kiállított A-számlakimutatáson meghatározott vámösszeget az uniós jogi aktusban meghatározott

határidõn belül, a Bizottság nevére szóló, Európai Bizottság – Saját források elnevezésû, 19017004-01110377-

60700005 számú bankszámlájára utalványozni;

d) a csalásokról és szabálytalanságokról szóló jelentést közvetlenül az Európai Bizottságnak megküldeni;

e) az adott év utolsó negyedéves B-számlakimutatása mellé csatolni az adott év december 31-én fennálló azon

B-számlás jogosultságok teljes becsült összegét a B-számlakimutatás szerinti formátumban, amelyek behajtása

valószínûtlenné vált;

f) az uniós jogi aktusban elõírt formában, angol és magyar nyelven elkészíteni az éves ellenõrzési jelentést, és az

uniós jogi aktusban elõírt határidõt megelõzõen 6 munkanappal elektronikus úton és papír alapon a

Nemzetgazdasági Minisztérium részére továbbítani.

g) az Európai Bizottság vám tradicionális saját forrásaira vonatkozó ellenõrzéseinek megállapításai alapján elõírt

késedelmi kamatok és pótlólagos rendelkezésre bocsátások összegét a 10032000-01037241 számú NAV vám- és

adóbírság kamat bevételi számláról a Bizottság felé teljesíteni a Nemzetgazdasági Minisztérium elõzetes

tájékoztatása mellett.

3. A NAV az áfa alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló harmonizált áfa alap kiszámításában köteles az

alábbi adatszolgáltatásokat, illetve szöveges indokolást magyar és angol nyelven nyújtani a Nemzetgazdasági

Minisztérium számára adott év május 31-ig, kivéve a d) pont szerinti adatszolgáltatást, melynek határideje adott év

június 30-a:

a) áfabevételek alakulása havi bontásban, számlánként:

aa) az általános forgalmi adó számlán (befizetések, visszautalások, nettó egyenleg)

ab) az import termékek áfaszámlája (befizetések, visszautalások, nettó egyenleg)

ac) a dohánytermékek áfaszámlája (befizetések, visszautalások, nettó egyenleg)

b) adatszolgáltatás a korrekciós tételekhez:

ba) a letéti számlákon megjelenõ áthúzódások összegérõl

bb) a méltányosságból elengedett áfa összegérõl

bc) a lakossági bevételi számlákra befizetett áfa összegérõl

bd) az áfa számlára könyvelt nem-áfa összegérõl és a nem-áfa számlára könyvelt áfa összegérõl

be) a különleges áfa-visszatérítésekrõl

bf) a mezõgazdasági kompenzációs felárhoz kapcsolódó számítások alapadatairól

c) a kompenzációs tételekhez a 10 000 eurónak megfelelõ összeget meghaladó éves forgalmat lebonyolító alanyi

adómentes vállalkozások árbevételérõl és input költségeirõl (anyag-, áru-, göngyölegbeszerzés) adatszolgáltatás;
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d) adatszolgáltatás az egyszerûsített vállalkozói adóra (továbbiakban: eva) vonatkozó kompenzációhoz: az eva

alapja, annak áfától megtisztított összege, a végsõ fogyasztás kibocsátáshoz (output) viszonyított arányának

számításához szükséges bevételi adatok

4. Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrségnek és az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak az Európai Unió saját

forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének rendjérõl szóló 7/2004. (PK. 9.) PM utasítás.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Az Állami Számvevõszék elnökének 7/2011. (XII. 30.) ÁSZ utasítása
az Állami Számvevõszék elnökének az Állami Számvevõszék
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IX. 23.) ÁSZ utasítás módosításáról*

* Az utasítás szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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Az Állami Számvevõszék Kutató Intézete megszüntetõ okirata*

* A megszüntetõ okirat szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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Az Állami Számvevõszék alapító okirata
(a 4. számú módosítással együtt, egységes szerkezetben)*

* Az alapító okirat szövegét a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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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. december 15-én – a felszámolók névjegyzékében

11. sorszám alatt nyilvántartott BIS Csõdgondnok és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043489)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ

Pekk Antal

Lakóhely: 4055 Levelek, Kossuth u. 40.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók

névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. december 6-án – a felszámolók névjegyzékében 17. sorszám alatt nyilvántartott

CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-042071) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

dr. Kelemen Henriett

Lakóhely: 8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 20.

***

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 – 2012. január 9-én – a felszámolók névjegyzékében 21. sorszám

alatt nyilvántartott CONCORDAT Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-562281) adataiban az alábbi

változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Szabó Ernõ Csaba

Lakóhely: 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 14/B ép.

Bejegyezve

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Dr. Szabó Ernõ Csaba

Lakóhely: 8881 Sormás Arany János u. 63.

***

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. december 6. napján – a felszámolók névjegyzékében

42. sorszám alatt nyilvántartott Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-920128)

adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Boros András

Lakóhely: 1037 Budapest, Máramaros u. 11. B ép.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük,

hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2012. január 11-én – a felszámolók névjegyzékében 83. sorszám

alatt nyilvántartott „HUBERTUS" Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (02-09-060077) adataiban az

alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 1082 Budapest, Baross utca 114–116.

Bejegyezve:

Fióktelep: 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A I. em. 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. december 12. napján – a felszámolók névjegyzékében 57. sorszám alatt

nyilvántartott MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043926) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 108.

Bejegyezve:

Telephely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 4. fszt.

Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Csutora utca 21.

Fióktelep: 9701 Szombathely, Söptei út külsõ -

Fióktelep: 3300 Eger, Rottenstein Károly köz 3. 2. em. 4.

Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.

Fióktelep: 4029 Debrecen, Csapó utca 28. 4. em.

Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Munkácsy út 3. 1. em. 102.

Fióktelep: 3100 Salgótarján, Budapesti út 1.

Fióktelep: 2800 Tatabánya, Gyõri út 6/A fszt. 3.

Fióktelep: 8200 Veszprém, Úrkút utca 8.

Fióktelep: 7623 Pécs, József Attila út 3.

Fióktelep: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. 2. em. 2.

Fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi út 2.

Fióktelep: 6000 Kecskemét, Jókai utca 21. fszt.

Fióktelep: 7521 Kaposmérõ, Váci Mihály utca 10.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók

névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2011. december 12-én a felszámolók névjegyzékében 114. sorszám alatt nyilvántartott

PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-906722) az alábbi változásokat

vezette át.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Pogacsics Milán

Lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kovács K. tér 6/ B ép. 2. lh. 8.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámolók

névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. december 20. napján – a felszámolók névjegyzékében 74. sorszám alatt

nyilvántartott TIZEK Felszámoló, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-729062) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Ügyvezetõ: Megay Róbert Péter

Lakóhely: 3963 Karcsa, Petõfi utca 7.

Bejegyezve:

Ügyvezetõ: dr. Megay Oktáv

Lakóhely: 3963 Karcsa, Petõfi utca 7.

Az Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár közleménye
a 2011. évi tevékenységet lezáró beszámoló közzétételérõl

73MME

Mérleg – Eszközök
ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 90 465 698 0 90 465 698 4 500 991 0 4 500 991

002 73MME11 Befektetett eszközök 31 741 642 0 31 741 642 1 150 972 0 1 150 972

003 73MME111 I. Immateriális javak 431 0 431 24 421 0 24 421

004 73MME1111 1. Vagyoni értékû jogok 0 0 0 0 0 0

005 73MME1112 2. Szellemi termékek 431 0 431 24 421 0 24 421

006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott elõlegek 0 0 0 0 0 0

007 73MME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0

008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 22 259 0 22 259 18 062 0 18 062

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések,
jármûvek

22 259 0 22 259 18 062 0 18 062

016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 31 718 952 0 31 718 952 1 108 489 0 1 108 489

017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések 310 000 0 310 000 0 0 0

018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0

019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 24 333 0 24 333 0 0 0

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok

31 447 270 0 31 447 270 1 066 869 0 1 066 869

021 73MME11341 4.1. Kötvények 7 021 621 0 7 021 621 132 976 0 132 976

022 73MME11342 4.2. Állampapírok 23 135 865 0 23 135 865 864 104 0 864 104

023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 1 289 784 0 1 289 784 69 789 0 69 789

025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0

026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök érté-
kelési különbözete

–62 651 0 –62 651 41 620 0 41 620

027 73MME12 Forgóeszközök 58 720 690 0 58 720 690 3 350 019 0 3 350 019

028 73MME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0

033 73MME122 II. Követelések 965 632 0 965 632 38 008 0 38 008

034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 826 245 0 826 245 12 682 0 12 682
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgál-
tatásból (vevõk)

15 737 0 15 737 20 142 0 20 142

038 73MME1225 5. Egyéb követelések 123 650 0 123 650 5 184 0 5 184

040 73MME123 III. Értékpapírok 46 846 570 0 46 846 570 2 818 476 0 2 818 476

041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 17 080 576 0 17 080 576 2 316 753 0 2 316 753

042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megteste-
sítõ értékpapírok

28 587 055 0 28 587 055 499 723 0 499 723

043 73MME12321 2.1. Kötvények 1 415 466 0 1 415 466 0 0 0

044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 25 733 926 0 25 733 926 498 692 0 498 692

045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 1 437 663 0 1 437 663 1 031 0 1 031

047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0

048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 1 157 672 0 1 157 672 2 000 0 2 000

049 73MME1234 4. Határidõs ügyletek értékelési külön-
bözete

21 267 0 21 267 0 0 0

050 73MME124 IV. Pénzeszközök 10 908 488 0 10 908 488 493 535 0 493 535

051 73MME1241 1. Pénztárak 209 0 209 110 0 110

052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 9 258 0 9 258 57 462 0 57 462

053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 517 863 0 517 863 434 966 0 434 966

054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 1 636 061 0 1 636 061 0 0 0

055 73MME1245 5. Devizaszámla 8 773 830 0 8 773 830 0 0 0

056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete –28 733 0 –28 733 997 0 997

057 73MME13 Aktív idõbeli elhatárolások 3 366 0 3 366 0 0 0

058 73MME131 1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 0 0 0 0 0 0

059 73MME132 2. Költségek és ráfordítások idõbeli elha-
tárolása

3 366 0 3 366 0 0 0

73MMF

Mérleg – Források
ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 90 465 698 0 90 465 698 4 500 991 0 4 500 991

002 73MMF11 Saját tõke 293 469 0 293 469 50 165 0 50 165

003 73MMF111 I. Induló tõke 0 0 0 0 0 0

007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatá-
sok (–)

0 0 0 0 0 0

008 73MMF113 III. Tartalék tõke 544 100 0 544 100 400 918 0 400 918

009 73MMF114 IV. Mûködés mérleg szerinti eredmé-
nye

–250 631 0 –250 631 –350 753 0 –350 753

010 73MMF115 V. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

011 73MMF12 Céltartalékok 88 009 907 0 88 009 907 4 304 527 0 4 304 527

012 73MMF121 I. Mûködési céltartalék 4 0 4 0 0 0

013 73MMF1211 1. Jövõbeni kötelezettségekre képzett
céltartalék

0 0 0 0 0 0

014 73MMF1212 2. Mûködési portfolió értékelési külön-
bözetébõl képzett céltartalék

4 0 4 0 0 0

015 73MMF12121 2.1. Idõarányosan járó kamat (+) 4 0 4 0 0 0

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék 86 963 119 0 86 963 119 4 291 216 0 4 291 216

020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon 86 963 119 0 86 963 119 4 291 216 0 4 291 216
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

021 73MMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgálta-
tási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

73 497 405 0 73 497 405 3 585 293 0 3 585 293

022 73MMF122111 1.1.1. A mérlegfordulónapig beérke-
zett bevallási adatok alapján elõírt,
mérlegfordulónapig pénzügyileg ren-
dezett, a fedezeti portfolióban nyilván-
tartott szolgáltatási célú bevételekbõl
képzett céltartalék

73 376 970 0 73 376 970 3 585 293 0 3 585 293

023 73MMF122112 1.1.2. A mérlegkészítés idõpontjáig be-
érkezett bevallási adatok alapján elõírt,
pénzügyileg rendezett, a mérlegfordu-
lónapon függõ portfolióban nyilván-
tartott szolgáltatási célú bevételekbõl
képzett céltartalék

128 944 0 128 944 0 0 0

024 73MMF122113 1.1.3. A mérlegkészítés idõpontjáig be-
érkezett bevallási adatok alapján elõírt,
de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételek-
bõl képzett céltartalék

–8 509 0 –8 509 0 0 0

025 73MMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált
és nem realizált hozambevételekbõl
képzett céltartalék

13 465 714 0 13 465 714 705 923 0 705 923

026 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált
hozam

12 412 528 0 12 412 528 661 317 0 661 317

027 73MMF122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értéke-
lési különbözet

1 053 186 0 1 053 186 44 606 0 44 606

028 73MMF1221221 ebbõl: 1.2.2.1. Idõarányosan járó ka-
mat (+)

1 358 899 0 1 358 899 44 883 0 44 883

029 73MMF1221222 1.2.2..2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

030 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 26 828 0 26 828 –359 0 –359

031 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adó-
dó értékkülönbözet (+/–)

–332 541 0 –332 541 82 0 82

040 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 8 406 0 8 406 227 0 227

043 73MMF1233 3. Egyéb kockázatokra 8 400 0 8 400 227 0 227

044 73MMF1234 4.. Likviditási portfólió értékelési külön-
bözete

6 0 6 0 0 0

045 73MMF12341 4.1. Idõarányosan járó kamat (+) 7 0 7 0 0 0

048 73MMF12344 4. 4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

–1 0 –1 0 0 0

049 73MMF124 IV. Függõ befizetések befektetési ho-
zamának céltartaléka

202 587 0 202 587 402 0 402

050 73MMF1241 1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénz-
tári beszedési számláiról átutalt, beval-
lási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések befektetési hozamának
tartaléka

76 648 0 76 648 366 0 366

051 73MMF1242 2. Egyéb azonosítatlan (függõ9 befize-
tések befektetési hozamának tartaléka

91 580 0 91 580 25 0 25

052 73MMF1243 3. Függõ portfolió értékelési különbö-
zete

34 359 0 34 359 11 0 11

053 73MMF12431 3.1. Idõarányosan járó kamat 53 196 0 53 196 11 0 11

056 73MMF12434 3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

–18 837 0 –18 837 0 0 0

057 73MMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 835 791 0 835 791 12 682 0 12 682

058 73MMF1251 1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka 45 500 0 45 500 659 0 659

059 73MMF1252 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 788 842 0 788 842 12 003 0 12 003

060 73MMF1253 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak
tartaléka

1 449 0 1 449 20 0 20
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

061 73MMF13 Kötelezettségek 1 959 410 0 1 959 410 119 076 0 119 076

062 73MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0

063 73MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 959 410 0 1 959 410 119 076 0 119 076

064 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 368 187 0 368 187 41 242 0 41 242

065 73MMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szol-
gáltatásból (szállítók)

54 664 0 54 664 1 561 0 1 561

066 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 0 0 0 0

067 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 14 477 0 14 477 33 405 0 33 405

068 73MMF1325 5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénz-
tári beszedési számláiról átutalt, beval-
lási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések

1 228 990 0 1 228 990 40 150 0 40 150

069 73MMF13251 5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíj-
pénztári beszedési számláiról átutalt
munkáltatóhoz rendelhetõ befizetés

1 054 294 0 1 054 294 38 290 0 38 290

070 73MMF13252 5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíj-
pénztári beszedési számláiról átutalt
munkáltatóhoz nem rendelhetõ
befizetés

174 696 0 174 696 1 860 0 1 860

071 73MMF1326 6. Egyéb azonosítatlan (függõ) befize-
tések

293 092 0 293 092 2 718 0 2 718

072 73MMF13261 6.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ
befizetések

287 044 0 287 044 2 677 0 2 677

073 73MMF13262 6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem
rendelhetõ függõ befizetések

6 048 0 6 048 41 0 41

074 73MMF14 Passzív idõbeli elhatárolások 202 912 0 202 912 27 223 0 27 223

075 73MMF141 1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolá-
sa

0 0 0 0 0 0

076 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások idõbeli el-
határolása

202 912 0 202 912 27 223 0 27 223

077 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0 0

73MA

Eredménykimutatás
A) Pénztár mûködési tevékenysége

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 403 663 0 403 663 7 532 0 7 532

002 73MA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem
rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj
célú támogatás

0 0 0 0 0 0

003 73MA03 Tagdíj kiegészítések 2 170 0 2 170 11 0 11

004 73MA031 Munkáltató által tag javára történõ kiegé-
szítés

1 136 0 1 136 0 0 0

005 73MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 1 034 0 1 034 11 0 11

006 73MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalék-
képzés (–)

20 476 0 20 476 2 584 0 2 584

007 73MA05 Utólag befolyt tagdíjak 20 550 0 20 550 3 688 0 3 688

008 73MA06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5) 405 907 0 405 907 8 647 0 8 647

009 73MA07 Mûködési célra kapott támogatás, ado-
mány

83 000 0 83 000 0 0 0

010 73MA08 Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési
bevétel

–40 276 0 –40 276 0 0 0
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

011 73MA09 Pénztári befizetések összesen (6+7+8) 448 631 0 448 631 8 647 0 8 647

012 73MA10 Egyéb bevételek 34 362 0 34 362 286 459 0 286 459

013 73MA11 Mûködési célú bevételek összesen (9+10) 482 993 0 482 993 295 106 0 295 106

014 73MA12 Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások 790 069 0 790 069 574 191 0 574 191

015 73MA121 Anyagjellegû ráfordítások 421 261 0 421 261 212 315 0 212 315

016 73MA1211 Anyagköltség 19 962 0 19 962 10 914 0 10 914

017 73MA1212 Igénybe vett szolgáltatások 271 872 0 271 872 95 521 0 95 521

018 73MA12121 Adminisztrációs és nyilvántartási felada-
tokat ellátó szervezetnek fizetett díj
(számla alapján)

58 590 0 58 590 47 040 0 47 040

019 73MA12122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
(számla alapján)

122 953 0 122 953 32 735 0 32 735

020 73MA12123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 6 685 0 6 685 1 718 0 1 718

021 73MA12124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 2 550 0 2 550 2 225 0 2 225

022 73MA12125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 30 165 0 30 165 10 656 0 10 656

023 73MA12126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és
reklámköltség

50 929 0 50 929 1 147 0 1 147

024 73MA1213 Egyéb anyagjellegû ráfordítások 129 427 0 129 427 105 880 0 105 880

025 73MA122 Személyi jellegû ráfordítások 282 319 0 282 319 172 156 0 172 156

026 73MA1221 Bérköltség 195 951 0 195 951 130 436 0 130 436

027 73MA12211 Állományba tartozó pénztári alkalmazot-
tak munkabére

168 574 0 168 574 127 008 0 127 008

028 73MA12212 Állományba nem tartozók munkadíja 27 377 0 27 377 3 428 0 3 428

032 73MA122124 Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja 27 377 0 27 377 3 240 0 3 240

033 73MA122125 Egyéb, állományba nem tartozók munka-
díja

0 0 0 188 0 188

034 73MA1222 Személyi jellegû egyéb kifizetések 30 851 0 30 851 5 473 0 5 473

035 73MA1223 Bérjárulékok 55 517 0 55 517 36 247 0 36 247

036 73MA123 Értékcsökkenési leírás 18 424 0 18 424 9 259 0 9 259

037 73MA124 Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítá-
sok

68 065 0 68 065 180 461 0 180 461

038 73MA1241 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 24 175 0 24 175 7 729 0 7 729

039 73MA1242 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások 35 804 0 35 804 6 270 0 6 270

040 73MA1243 Mûködési céltartalékképzés jövõbeni kö-
telezettségekre

0 0 0 105 156 0 105 156

041 73MA1244 Egyéb ráfordítások 8 086 0 8 086 61 306 0 61 306

042 73MA13 Szokásos mûködési tevékenység eredmé-
nye (11–12) (+/–)

–307 076 0 –307 076 –279 085 0 –279 085

043 73MA14 Nem befektetési célú tulajdoni részese-
dést jelentõ befektetések értékvesztése,
visszaírása (+/–)

0 0 0 0 0 0

044 73MA15 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû be-
vételek

221 0 221 932 0 932

045 73MA151 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú köl-
csönök után kapott (járó) kamat

0 0 0 0 0 0

046 73MA152 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû
bevétel

221 0 221 932 0 932

049 73MA17 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 0 0 0

050 73MA18 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 57 000 0 57 000 0 0 0

051 73MA19 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevé-
telei

0 0 0 0 0 0

052 73MA20 Értékelési különbözetben elszámolt vár-
ható hozam

2 0 2 –4 0 –4

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1111



Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

053 73MA201 Idõarányosan járó kamat 2 0 2 –4 0 –4

062 73MA22 Befektetési tevékenység bevételei össze-
sen (15+...+21)

57 223 0 57 223 928 0 928

063 73MA23 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfor-
dítások

0 0 0 0 0 0

064 73MA24 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ értékpa-
pírok veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)

0 0 0 30 936 0 30 936

066 73MA26 Értékelési különbözetbõl képzett mûkö-
dési céltartalék

3 0 3 0 0 0

067 73MA261 Idõarányosan járó kamat 3 0 3 0 0 0

073 73MA29 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

775 0 775 411 0 411

074 73MA291 Vagyonkezelõi díjak 1 0 1 0 0 0

075 73MA292 Letétkezelõi díjak 96 0 96 74 0 74

076 73MA293 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos
különbözõ egyéb ráfordítások

678 0 678 337 0 337

077 73MA30 Befektetési tevékenység ráfordítási össze-
sen (23+...+29)

778 0 778 31 347 0 31 347

078 73MA31 Befektetési tevékenység eredménye
(22–30) (+/–)

56 445 0 56 445 –30 419 0 –30 419

079 73MA32 Rendkívüli bevételek 0 0 0 75 417 0 75 417

080 73MA33 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 116 666 0 116 666

081 73MA34 Rendkívüli eredmény (32–33) (+/–) 0 0 0 –41 249 0 –41 249

082 73MA35 Mûködés mérleg szerinti eredménye
(13+/–14+/–31+/–34) (+/–)

–250 631 0 –250 631 –350 753 0 –350 753

73MB

Eredménykimutatás
B) Pénztári szolgáltatások fedezete

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 8 559 387 0 8 559 387 792 147 0 792 147

002 73MB02 Ideiglenesen jövedelemmel nem rendel-
kezõ tag részére befizetett tagdíj célú tá-
mogatás

0 0 0 0 0 0

003 73MB03 Tagdíjkiegészítések 45 984 0 45 984 2 963 0 2 963

004 73MB031 Munkáltató által a tag javára történõ ki-
egészítés

23 933 0 23 933 1 421 0 1 421

005 73MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 22 051 0 22 051 1 542 0 1 542

006 73MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalék-
képzés (–)

421 313 0 421 313 156 808 0 156 808

007 73MB05 Utólag befolyt tagdíjak 416 537 0 416 537 83 492 0 83 492

008 73MB06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5) 8 600 595 0 8 600 595 721 794 0 721 794

009 73MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 86 504 0 86 504 852 531 0 852 531

010 73MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú
bevételek összesen (6+7)

8 687 099 0 8 687 099 1 574 325 0 1 574 325

011 73MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási
célú egyéb ráfordítások

45 944 0 45 944 850 154 0 850 154

012 73MB10 Kapott kamatok, kamat jellegû bevételek 3 552 543 0 3 552 543 2 860 038 0 2 860 038

013 73MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû
bevétel

5 724 600 0 5 724 600 3 013 358 0 3 013 358
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

014 73MB102 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó ér-
tékpapír vételárában lévõ kamat (–)

2 172 057 0 2 172 057 153 320 0 153 320

015 73MB11 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

2 433 244 0 2 433 244 651 507 0 651 507

016 73MB12 Befektetési jegyek realizált hozama 590 216 0 590 216 746 613 0 746 613

017 73MB13 Kapott osztalékok és részesedések 40 167 0 40 167 –47 664 0 –47 664

018 73MB14 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált be-
vételei

1 063 551 0 1 063 551 373 228 0 373 228

019 73MB15 Értékelési különbözetben elszámolt vár-
ható hozam

–1 126 592 0 –1 126 592 –1 008 579 0 –1 008 579

020 73MB151 Idõarányosan járó kamat 188 271 0 188 271 –1 314 016 0 –1 314 016

021 73MB152 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

022 73MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó érték-
különbözet

151 180 0 151 180 –27 187 0 –27 187

023 73MB1531 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–3 998 0 –3 998 –92 031 0 –92 031

024 73MB1532 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

–155 178 0 –155 178 –64 844 0 –64 844

025 73MB154 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözet

–1 466 043 0 –1 466 043 332 624 0 332 624

026 73MB1541 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–903 915 0 –903 915 –908 653 0 –908 653

027 73MB1542 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

562 128 0 562 128 –1 241 277 0 –1 241 277

028 73MB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításá-
ból, eladásából származó bevételek

0 0 0 0 0 0

029 73MB17 Befektetési tevékenység bevételei össze-
sen (10+...+16)

6 553 129 0 6 553 129 3 575 143 0 3 575 143

030 73MB171 Egyéni számlákat megilletõ hozambevé-
telek

6 553 129 0 6 553 129 3 575 143 0 3 575 143

031 73MB1711 Egyéni számlákat megilletõ realizált ho-
zam

7 679 721 0 7 679 721 4 583 722 0 4 583 722

032 73MB1712 Egyéni számlákat megilletõ értékelési kü-
lönbözet

–1 126 592 0 –1 126 592 –1 008 579 0 –1 008 579

033 73MB172 Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozam-
bevételek

0 0 0 0 0 0

034 73MB1721 Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált
hozam

0 0 0 0 0 0

035 73MB1722 Szolgáltatási tartalékot megilletõ értéke-
lési különbözet

0 0 0 0 0 0

036 73MB18 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfor-
dítások

0 0 0 0 0 0

037 73MB19 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)

861 494 0 861 494 1 027 542 0 1 027 542

038 73MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége 105 942 0 105 942 167 594 0 167 594

039 73MB21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása 1 066 896 0 1 066 896 790 962 0 790 962

040 73MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsola-
tos ráfordítások

–156 0 –156 0 0 0

041 73MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

615 821 0 615 821 79 112 0 79 112

042 73MB231 Vagyonkezelõi díjak 575 372 0 575 372 61 062 0 61 062

043 73MB232 Letétkezelõi díjak 37 310 0 37 310 16 281 0 16 281
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044 73MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különbözõ egyéb ráfordítások

3 139 0 3 139 1 769 0 1 769

045 73MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen (18+...+23)

2 649 997 0 2 649 997 2 065 210 0 2 065 210

046 73MB241 Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

2 649 997 0 2 649 997 2 065 210 0 2 065 210

047 73MB242 Szolgáltatási tartalékot terhelõ befekte-
téssel kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

048 73MB25 Befektetési tevékenység eredménye
(17–24) (+/–)

3 903 132 0 3 903 132 1 509 933 0 1 509 933

049 73MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó ho-
zam

5 029 724 0 5 029 724 2 518 512 0 2 518 512

050 73MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési
különbözet

–1 126 592 0 –1 126 592 –1 008 579 0 –1 008 579

051 73MB253 Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó
hozam

0 0 0 0 0 0

052 73MB254 Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ érté-
kelési különbözet

0 0 0 0 0 0

053 73MB26 Fedezeti céltartalék képzés (8–9+/–25) (–) 12 544 287 0 12 544 287 2 234 104 0 2 234 104

054 73MB261 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú be-
vételek és ráfordítások különbözetének
összegében

8 641 155 0 8 641 155 724 171 0 724 171

055 73MB2611 A mérlegfordulónapig beérkezett beval-
lási adatok alapján elõírt, mérlegforduló-
napig pénzügyileg rendezett fedezeti
portfolióban nyilvántartott szolgáltatási
célú bevételekbõl képzett céltartalék

8 593 676 0 8 593 676 715 662 0 715 662

056 73MB2612 A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett
bevallási adatok alapján elõírt, pénzügyi-
leg rendezett, a mérlegfordulónapon
függõ portfolióban nyilvántartott szolgál-
tatási célú bevételekbõl képzett céltarta-
lék

55 988 0 55 988 0 0 0

057 73MB2613 A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett
bevallási adatok alapján elõírt, de a mér-
legfordulónapot követõen esedékes szol-
gáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

–8 509 0 –8 509 8 509 0 8 509

058 73MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 5 029 724 0 5 029 724 2 518 512 0 2 518 512

059 73MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési kü-
lönbözet

–1 126 592 0 –1 126 592 –1 008 579 0 –1 008 579

060 73MB2631 Idõarányosan járó kamat 188 271 0 188 271 –1 314 016 0 –1 314 016

061 73MB2632 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

062 73MB2633 Devizaárfolyam különbözetekbõl 151 180 0 151 180 –27 187 0 –27 187

063 73MB2634 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözetbõl

–1 466 043 0 –1 466 043 332 624 0 332 624

069 73MB2654 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözet

0 0 0 0 0 0

73MCA

Eredménykimutatás
C) Likviditási és kockázati fedezet

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 4 625 0 4 625 418 0 418

003 73MCA03 Tagdíjkiegészítések 25 0 25 1 0 1
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

004 73MCA031 Munkáltató által a tag javára történõ ki-
egészítés

13 0 13 0 0 0

005 73MCA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 12 0 12 1 0 1

006 73MCA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalék-
képzés (–)

359 0 359 52 0 52

007 73MCA05 Utólag befolyt tagdíjak 350 0 350 64 0 64

008 73MCA06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5) 4 641 0 4 641 431 0 431

009 73MCA07 Likviditási és kockázati célú egyéb bevé-
telek

66 0 66 10 514 0 10 514

010 73MCA08 Likviditási és kockázati célú egyéb ráfor-
dítások

7 617 0 7 617 1 418 0 1 418

011 73MCA09 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû be-
vételek

448 0 448 122 0 122

012 73MCA091 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jelle-
gû bevétel

448 0 448 122 0 122

018 73MCA14 Értékelési különbözetben elszámolt vár-
ható hozam

–37 0 –37 –6 0 –6

019 73MCA141 Idõarányosan járó kamat –30 0 –30 –7 0 –7

020 73MCA142 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

024 73MCA144 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözet

–7 0 –7 1 0 1

025 73MCA1441 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–6 0 –6 0 0 0

026 73MCA1442 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

1 0 1 –1 0 –1

027 73MCA15 Befektetési célú ingatlanok hasznosításá-
ból, eladásából származó bevételek

0 0 0 0 0 0

028 73MCA16 Befektetési tevékenység bevételei össze-
sen (9+...+15)

411 0 411 116 0 116

029 73MCA161 Likviditási és kockázati célú pénzeszkö-
zök befektetésével kapcsolatos bevételek

411 0 411 116 0 116

032 73MCA18 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)

0 0 0 2 0 2

036 73MCA22 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

30 0 30 4 0 4

037 73MCA221 Vagyonkezelõi díjak 24 0 24 1 0 1

038 73MCA222 Letétkezelõi díjak 6 0 6 3 0 3

039 73MCA223 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különbözõ egyéb ráfordítások

0 0 0 0 0 0

040 73MCA23 Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen (17+...+22)

30 0 30 6 0 6

041 73MCA231 Likviditási és kockázati célú pénzeszkö-
zök befektetésével kapcsolatos
ráfordítások

30 0 30 6 0 6

042 73MCA232 Azonosítatlan befizetések befektetésével
kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

043 73MCA24 Befektetési tevékenység eredménye
(16–23) (+/–)

381 0 381 110 0 110

044 73MCA25 Likviditási és kockázati céltartalék képzés
(6+7–8+/–24) (–)

–2 529 0 –2 529 9 637 0 9 637

045 73MCA251 Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0

046 73MCA252 Saját tevékenységi kockázatokra 0 0 0 0 0 0

047 73MCA253 Egyéb kockázatokra –2 492 0 –2 492 9 643 0 9 643
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

048 73MCA254 Értékelési különbözetbõl képzett likvidi-
tási céltartalék

–37 0 –37 –6 0 –6

049 73MCA2541 Idõarányosan járó kamat –30 0 –30 –7 0 –7

052 73MCA2544 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözetek

–7 0 –7 1 0 1

73MCB

Eredménykimutatás
D) Függõ befizetések befektetési hozamának fedezete

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MCB01 Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek 208 823 0 208 823 99 928 0 99 928

002 73MCB011 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû
bevétel

275 809 0 275 809 101 748 0 101 748

003 73MCB012 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó ér-
tékpapírok vételárában lévõ kamat (–)

66 986 0 66 986 1 820 0 1 820

004 73MCB02 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

5 261 0 5 261 12 077 0 12 077

007 73MCB05 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált be-
vételei

0 0 0 0 0 0

008 73MCB06 Értékelési különbözetben elszámolt vár-
ható hozam

–3 005 0 –3 005 –34 348 0 –34 348

009 73MCB061 Idõarányosan járó kamat 16 033 0 16 033 –53 185 0 –53 185

014 73MCB064 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözet

–19 038 0 –19 038 18 837 0 18 837

015 73MCB0641 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–994 0 –994 –58 0 –58

016 73MCB0642 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

18 044 0 18 044 –18 895 0 –18 895

017 73MCB07 Függõ befizetések befektetésével kap-
csolatos bevételek összesen (1+...+6)

211 079 0 211 079 77 657 0 77 657

018 73MCB08 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfor-
dítások

0 0 0 0 0 0

019 73MCB09 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok veszteségjellegû
árfolyamkülönbözete

9 489 0 9 489 6 236 0 6 236

020 73MCB10 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 0 0 0

021 73MCB11 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált ráfor-
dítása

0 0 0 0 0 0

022 73MCB12 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

30 470 0 30 470 2 138 0 2 138

023 73MCB121 Vagyonkezelõi díjak 28 166 0 28 166 1 429 0 1 429

024 73MCB122 Letétkezelõi díjak 1 769 0 1 769 374 0 374

025 73MCB123 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különbözõ egyéb ráfordítások

535 0 535 335 0 335

026 73MCB13 Függõ befizetések befektetésével kap-
csolatos ráfordítások összesen (8+...+12)

39 959 0 39 959 8 374 0 8 374

027 73MCB14 Függõ befizetések befektetési hozamá-
nak fedezete (7–13)

171 120 0 171 120 69 283 0 69 283

028 73MCB15 Függõ befizetések befektetési hozamára
céltartalékképzés (14) (–)

171 120 0 171 120 69 283 0 69 283

029 73MCB151 Bevallási adatokhoz nem rendelhetõ befi-
zetések befektetési hozamára

137 611 0 137 611 83 676 0 83 676
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

030 73MCB152 Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
befektetési hozamára

36 514 0 36 514 19 955 0 19 955

031 73MCB153 Függõ befektetési portfolió értékelési kü-
lönbözetébõl képzett céltartalék

–3 005 0 –3 005 –34 348 0 –34 348

032 73MCB1531 Idõarányosan járó kamat 16 033 0 16 033 –53 185 0 –53 185

033 73MCB1532 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

034 73MCB1533 Devizaárfolyam-különbözet 0 0 0 0 0 0

035 73MCB1534 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkü-
lönbözet

–19 038 0 –19 038 18 837 0 18 837

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük az Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban a „Nyugdíjpénztár”) mellékelt 2011. szeptember 30-ával végzõdõ

9 hónapos idõszakra vonatkozó éves pénztári beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves pénztári beszámoló a 2011.

szeptember 30-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és a források egyezõ végösszege 4 500 991 E Ft –, a 2011.

január 1-jétõl 2011. szeptember 30-áig tartó idõszakra vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a mûködés mérleg szerinti

eredménye 350 753 E Ft veszteség, a fedezeti céltartalék képzés 2 234 104 E Ft, a likviditási és kockázati céltartalék képzés pedig

9637 E Ft, a függõ befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés pedig 69 283 E Ft –, valamint a számviteli politika

meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár 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 foglaltak és a

Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves pénztári beszámoló az

Évgyûrûk Magánnyugdíjpénztár 2011. szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós

képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kiegészítõ melléklet 18. pontjára, ahol bemutatásra kerül, hogy a

Nyugdíjpénztár 2011. október 1-jével beolvad a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatába.

Budapest, 2011. november 28.

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

Leposa Csilla

Partner, kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 005299
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A Postás Magánnyugdíjpénztár közleménye
a 2011. évi tevékenységet lezáró beszámoló közzétételérõl

73MME

Mérleg – Eszközök
ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MME1 Eszközök (aktívák) összesen 31 170 427 0 31 170 427 1 041 406 0 1 041 406

002 73MME11 Befektetett eszközök 12 785 050 0 12 785 050 351 175 0 351 175

003 73MME111 I. Immateriális javak 0 0 0 0 0 0

008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 189 0 189 167 0 167

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések,
jármûvek

189 0 189 167 0 167

016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 784 861 0 12 784 861 351 008 0 351 008

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok

12 102 983 0 12 102 983 339 252 0 339 252

021 73MME11341 4.1. Kötvények 186 007 0 186 007 100 0 100

022 73MME11342 4.2. Állampapírok 11 380 632 0 11 380 632 322 996 0 322 996

023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 536 344 0 536 344 16 156 0 16 156

025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0

026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök érté-
kelési különbözete

681 878 0 681 878 11 756 0 11 756

027 73MME12 Forgóeszközök 18 384 752 0 18 384 752 690 231 0 690 231

028 73MME121 I. Készletek 0 0 0 0 0 0

033 73MME122 II. Követelések 61 234 0 61 234 9 113 0 9 113

034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 53 752 0 53 752 779 0 779

038 73MME1225 5. Egyéb követelések 7 482 0 7 482 8 334 0 8 334

039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából szárma-
zó követelés értékelési különbözete

0 0 0 0 0 0

040 73MME123 III. Értékpapírok 18 181 939 0 18 181 939 338 782 0 338 782

041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 10 107 602 0 10 107 602 216 901 0 216 901

042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtes-
tesítõ értékpapírok

6 219 319 0 6 219 319 118 848 0 118 848

043 73MME12321 2.1. Kötvények 0 0 0 0 0 0

044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapí-
rok

6 219 319 0 6 219 319 117 948 0 117 948

045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 0 0 0 900 0 900

048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 1 854 117 0 1 854 117 3 033 0 3 033

049 73MME1234 4. Határidõs ügyletek értékelési külön-
bözete

901 0 901 0 0 0

050 73MME124 IV. Pénzeszközök 141 579 0 141 579 342 336 0 342 336

051 73MME1241 1. Pénztárak 0 0 0 0 0 0

052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 42 148 0 42 148 0 0 0

053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 99 431 0 99 431 341 785 0 341 785

056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési különböze-
te

0 0 0 551 0 551

057 73MME13 Aktív idõbeli elhatárolások 625 0 625 0 0 0

058 73MME131 1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 0 0 0 0 0 0

059 73MME132 2. Költségek és ráfordítások idõbeli el-
határolása

625 0 625 0 0 0
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73MMF

Mérleg – Források
ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 31 170 427 0 31 170 427 1 041 406 0 1 041 406

002 73MMF11 Saját tõke 60 700 0 60 700 6 771 0 6 771

003 73MMF111 I. Induló tõke 0 0 0 0 0 0

007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások
(–)

0 0 0 0 0 0

008 73MMF113 III. Tartalék tõke 221 489 0 221 489 85 730 0 85 730

009 73MMF114 IV. Mûködés mérleg szerinti eredmé-
nye

–160 789 0 –160 789 –78 959 0 –78 959

010 73MMF115 V. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

011 73MMF12 Céltartalékok 30 699 709 0 30 699 709 1 007 732 0 1 007 732

012 73MMF121 I. Mûködési céltartalék 395 0 395 0 0 0

013 73MMF1211 1. Jövõbeni kötelezettségekre képzett
céltartalék

0 0 0 0 0 0

014 73MMF1212 2. Mûködési portfolió értékelési külön-
bözetébõl képzett céltartalék

395 0 395 0 0 0

015 73MMF12121 2.1 Idõarányosan járó kamat (+) 443 0 443 0 0 0

018 73MMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó ér-
tékkülönbözet (+/–)

–48 0 –48 0 0 0

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék 30 603 192 0 30 603 192 1 006 993 0 1 006 993

020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon 30 603 192 0 30 603 192 1 006 993 0 1 006 993

021 73MMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgálta-
tási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

21 324 810 0 21 324 810 724 116 0 724 116

022 73MMF122111 1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett
bevallási adatok alapján elõírt, mérleg-
fordulónapig pénzügyileg rendezett, a
fedezeti portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

21 025 274 0 21 025 274 724 116 0 724 116

023 73MMF122112 1.1.2. A mérlegkészítés idõpontjáig be-
érkezett bevallási adatok alapján elõírt,
pénzügyileg rendezett, a mérlegfordu-
lónapon függõ portfolióban nyilvántar-
tott szolgáltatási célú bevételekbõl
képzett céltartalék

300 400 0 300 400 0 0 0

024 73MMF122113 1.1.3. A mérlegkészítés idõpontjáig be-
érkezett bevallási adatok alapján elõírt,
de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételek-
bõl képzett céltartalék

–864 0 –864 0 0 0

025 73MMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és
nem realizált hozambevételekbõl kép-
zett céltartalék

9 278 382 0 9 278 382 282 877 0 282 877

026 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált
hozam

6 747 378 0 6 747 378 267 538 0 267 538

027 73MMF122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értéke-
lési különbözet

2 531 004 0 2 531 004 15 339 0 15 339

028 73MMF1221221 ebbõl: 1.2.2.1. Idõarányosan járó kamat
(+)

537 797 0 537 797 15 350 0 15 350

029 73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

030 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 50 410 0 50 410 416 0 416

031 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adó-
dó értékkülönbözet (+/–)

1 942 797 0 1 942 797 –427 0 –427

040 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 974 0 974 0 0 0

041 73MMF1231 1. Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0

042 73MMF1232 2. Saját tevékenységi kockázatokra 459 0 459 0 0 0
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

043 73MMF1233 3. Egyéb kockázatokra 25 0 25 0 0 0

044 73MMF1234 4.. Likviditási portfólió értékelési külön-
bözete

490 0 490 0 0 0

045 73MMF12341 4.1. Idõarányosan járó kamat (+) 521 0 521 0 0 0

048 73MMF12344 4. 4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

–31 0 –31 0 0 0

049 73MMF124 IV. Függõ befizetések befektetési hoza-
mának céltartaléka

40 499 0 40 499 –40 0 –40

050 73MMF1241 1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénz-
tári beszedési számláiról átutalt, beval-
lási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések befektetési hozamának
tartaléka

30 799 0 30 799 –28 0 –28

051 73MMF1242 2. Egyéb azonosítatlan (függõ9 befize-
tések befektetési hozamának tartaléka

4 691 0 4 691 –12 0 –12

052 73MMF1243 3. Függõ portfolió értékelési különbö-
zete

5 009 0 5 009 0 0 0

053 73MMF12431 3.1. Idõarányosan járó kamat 5 209 0 5 209 0 0 0

056 73MMF12434 3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

–200 0 –200 0 0 0

057 73MMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 54 649 0 54 649 779 0 779

058 73MMF1251 1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka 2 422 0 2 422 33 0 33

o059 73MMF1252 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 52 107 0 52 107 744 0 744

060 73MMF1253 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak
tartaléka

120 0 120 2 0 2

061 73MMF13 Kötelezettségek 395 830 0 395 830 26 646 0 26 646

062 73MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0

063 73MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 395 830 0 395 830 26 646 0 26 646

064 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 33 920 0 33 920 22 907 0 22 907

065 73MMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szol-
gáltatásból (szállítók)

606 0 606 0 0 0

066 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 0 0 0 0

067 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 156 019 0 156 019 325 0 325

068 73MMF1325 5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénz-
tári beszedési számláiról átutalt, beval-
lási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések

178 532 0 178 532 2 417 0 2 417

069 73MMF13251 5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíj-
pénztári beszedési számláiról átutalt
munkáltatóhoz rendelhetõ befizetés

138 688 0 138 688 2 295 0 2 295

070 73MMF13252 5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíj-
pénztári beszedési számláiról átutalt
munkáltatóhoz nem rendelhetõ
befizetés

39 844 0 39 844 122 0 122

071 73MMF1326 6. Egyéb azonosítatlan (függõ) befize-
tések

26 753 0 26 753 997 0 997

072 73MMF13261 6.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ
befizetések

26 451 0 26 451 997 0 997

073 73MMF13262 6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem ren-
delhetõ függõ befizetések

302 0 302 0 0 0

074 73MMF14 Passzív idõbeli elhatárolások 14 188 0 14 188 257 0 257

075 73MMF141 1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolá-
sa

0 0 0 0 0 0

076 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások idõbeli el-
határolása

14 188 0 14 188 257 0 257

077 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0 0
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73MA

Eredménykimutatás
A) Pénztár mûködési tevékenysége

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 91 935 0 91 935 1 622 0 1 622

002 73MA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel
nem rendelkezõ tag részére befizetett
tagdíj célú támogatás

0 0 0 0 0 0

003 73MA03 Tagdíj kiegészítések 423 0 423 2 0 2

004 73MA031 Munkáltató által tag javára történõ ki-
egészítés

127 0 127 1 0 1

005 73MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 296 0 296 1 0 1

006 73MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tarta-
lékképzés (–)

1 650 0 1 650 –66 0 –66

007 73MA05 Utólag befolyt tagdíjak 1 548 0 1 548 290 0 290

008 73MA06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5) 92 256 0 92 256 1 980 0 1 980

009 73MA07 Mûködési célra kapott támogatás, ado-
mány

2 000 0 2 000 0 0 0

010 73MA08 Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési
bevétel

–5 509 0 –5 509 0 0 0

011 73MA09 Pénztári befizetések összesen (6+7+8) 88 747 0 88 747 1 980 0 1 980

012 73MA10 Egyéb bevételek 1 253 0 1 253 57 736 0 57 736

013 73MA11 Mûködési célú bevételek összesen
(9+10)

90 000 0 90 000 59 716 0 59 716

014 73MA12 Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások 261 651 0 261 651 144 359 0 144 359

015 73MA121 Anyagjellegû ráfordítások 162 290 0 162 290 51 801 0 51 801

016 73MA1211 Anyagköltség 1 580 0 1 580 598 0 598

017 73MA1212 Igénybe vett szolgáltatások 132 245 0 132 245 19 237 0 19 237

018 73MA12121 Adminisztrációs és nyilvántartási fel-
adatokat ellátó szervezetnek fizetett díj
(számla alapján)

23 125 0 23 125 16 875 0 16 875

019 73MA12122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki
díj (számla alapján)

99 349 0 99 349 0 0 0

020 73MA12123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 2 575 0 2 575 1 544 0 1 544

021 73MA12124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 2 127 0 2 127 0 0 0

022 73MA12125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 687 0 1 687 0 0 0

023 73MA12126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és
reklámköltség

3 382 0 3 382 818 0 818

024 73MA1213 Egyéb anyagjellegû ráfordítások 28 465 0 28 465 31 966 0 31 966

025 73MA122 Személyi jellegû ráfordítások 78 702 0 78 702 65 074 0 65 074

026 73MA1221 Bérköltség 56 605 0 56 605 50 775 0 50 775

027 73MA12211 Állományba tartozó pénztári alkalma-
zottak munkabére

44 167 0 44 167 47 075 0 47 075

028 73MA12212 Állományba nem tartozók munkadíja 12 438 0 12 438 3 700 0 3 700

029 73MA122121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 0 0 0 0 0 0

030 73MA122122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 2 030 0 2 030 1 260 0 1 260

031 73MA122123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki
díj (megbízási díj)

0 0 0 0 0 0

032 73MA122124 Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja 10 408 0 10 408 2 440 0 2 440

033 73MA122125 Egyéb, állományba nem tartozók mun-
kadíja

0 0 0 0 0 0

034 73MA1222 Személyi jellegû egyéb kifizetések 7 029 0 7 029 693 0 693

035 73MA1223 Bérjárulékok 15 068 0 15 068 13 606 0 13 606

036 73MA123 Értékcsökkenési leírás 13 0 13 22 0 22

037 73MA124 Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordí-
tások

20 646 0 20 646 27 462 0 27 462
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

038 73MA1241 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 9 731 0 9 731 4 108 0 4 108

039 73MA1242 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítá-
sok

10 683 0 10 683 317 0 317

040 73MA1243 Mûködési céltartalékképzés jövõbeni
kötelezettségekre

0 0 0 20 775 0 20 775

041 73MA1244 Egyéb ráfordítások 232 0 232 2 262 0 2 262

042 73MA13 Szokásos mûködési tevékenység ered-
ménye (11–12) (+/–)

–171 651 0 –171 651 –84 643 0 –84 643

043 73MA14 Nem befektetési célú tulajdoni részese-
dést jelentõ befektetések értékveszté-
se, visszaírása (+/–)

0 0 0 0 0 0

044 73MA15 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû
bevételek

8 618 0 8 618 6 704 0 6 704

045 73MA151 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú
kölcsönök után kapott (járó) kamat

0 0 0 0 0 0

046 73MA152 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjel-
legû bevétel

9 351 0 9 351 6 729 0 6 729

047 73MA153 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában lévõ kamat (–)

733 0 733 25 0 25

048 73MA16 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)

3 134 0 3 134 36 0 36

049 73MA17 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 0 0 0 0

050 73MA18 Kapott (járó) osztalékok és részesedé-
sek

0 0 0 0 0 0

051 73MA19 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált be-
vételei

0 0 0 0 0 0

052 73MA20 Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam

–4 926 0 –4 926 –395 0 –395

053 73MA201 Idõarányosan járó kamat –2 036 0 –2 036 –443 0 –443

058 73MA204 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

–2 890 0 –2 890 48 0 48

059 73MA2041 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–2 841 0 –2 841 0 0 0

060 73MA2042 Veszteségjellegû különbözet (árfo-
lyamveszteség (–)

49 0 49 –48 0 –48

062 73MA22 Befektetési tevékenység bevételei
összesen (15+...+21)

6 826 0 6 826 6 345 0 6 345

063 73MA23 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû rá-
fordítások

0 0 0 0 0 0

064 73MA24 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)

151 0 151 18 0 18

066 73MA26 Értékelési különbözetbõl képzett mû-
ködési céltartalék

–4 926 0 –4 926 –395 0 –395

067 73MA261 Idõarányosan járó kamat –2 036 0 –2 036 –443 0 –443

070 73MA264 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

–2 890 0 –2 890 48 0 48

073 73MA29 Befektetési tevékenységgel kapcsola-
tos egyéb ráfordítások

739 0 739 216 0 216

074 73MA291 Vagyonkezelõi díjak 277 0 277 19 0 19

075 73MA292 Letétkezelõi díjak 462 0 462 194 0 194

076 73MA293 Befektetési tevékenységgel kapcsosla-
tos különbözõ egyéb ráfordítások

0 0 0 3 0 3

077 73MA30 Befektetési tevékenység ráfordítási
összesen (23+...+29)

–4 036 0 –4 036 –161 0 –161

078 73MA31 Befektetési tevékenység eredménye
(22–30) (+/–)

10 862 0 10 862 6 506 0 6 506
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Mód

079 73MA32 Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0

080 73MA33 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 822 0 822

081 73MA34 Rendkívüli eredmény (32–33) (+/–) 0 0 0 –822 0 –822

082 73MA35 Mûködés mérleg szerinti eredménye
(13+/–14+/–31+/–34) (+/–)

–160 789 0 –160 789 –78 959 0 –78 959

73MB

Eredménykimutatás
B) Pénztári szolgáltatások fedezete

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 1 995 294 0 1 995 294 116 701 0 116 701

002 73MB02 Ideiglenesen jövedelemmel nem ren-
delkezõ tag részére befizetett tagdíj
célú támogatás

0 0 0 0 0 0

003 73MB03 Tagdíjkiegészítések 9 185 0 9 185 234 0 234

004 73MB031 Munkáltató által a tag javára történõ ki-
egészítés

2 750 0 2 750 158 0 158

005 73MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 6 435 0 6 435 76 0 76

006 73MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tarta-
lékképzés (–)

35 778 0 35 778 15 497 0 15 497

007 73MB05 Utólag befolyt tagdíjak 33 554 0 33 554 5 670 0 5 670

008 73MB06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5) 2 002 255 0 2 002 255 107 108 0 107 108

009 73MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 7 157 0 7 157 61 518 0 61 518

010 73MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási cé-
lú bevételek összesen (6+7)

2 009 412 0 2 009 412 168 626 0 168 626

011 73MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási
célú egyéb ráfordítások

4 814 0 4 814 61 190 0 61 190

012 73MB10 Kapott kamatok, kamat jellegû bevéte-
lek

1 079 292 0 1 079 292 1 022 876 0 1 022 876

013 73MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelle-
gû bevétel

1 368 905 0 1 368 905 1 062 860 0 1 062 860

014 73MB102 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában lévõ kamat (–)

289 613 0 289 613 39 984 0 39 984

015 73MB11 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)

842 079 0 842 079 1 372 118 0 1 372 118

016 73MB12 Befektetési jegyek realizált hozama 306 550 0 306 550 1 491 039 0 1 491 039

017 73MB13 Kapott osztalékok és részesedések 54 383 0 54 383 31 653 0 31 653

018 73MB14 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált be-
vételei

11 017 0 11 017 8 858 0 8 858

019 73MB15 Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam

239 182 0 239 182 –2 515 664 0 –2 515 664

020 73MB151 Idõarányosan járó kamat 16 090 0 16 090 –522 447 0 –522 447

021 73MB152 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

022 73MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó ér-
tékkülönbözet

55 534 0 55 534 –49 994 0 –49 994

023 73MB1531 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

53 258 0 53 258 –60 306 0 –60 306

024 73MB1532 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

–2 276 0 –2 276 –10 312 0 –10 312

025 73MB154 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

167 558 0 167 558 –1 943 223 0 –1 943 223

026 73MB1541 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

231 512 0 231 512 –2 307 613 0 –2 307 613
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027 73MB1542 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

63 954 0 63 954 –364 390 0 –364 390

029 73MB17 Befektetési tevékenység bevételei
összesen (10+...+16)

2 532 503 0 2 532 503 1 410 880 0 1 410 880

030 73MB171 Egyéni számlákat megilletõ hozambe-
vételek

2 532 503 0 2 532 503 1 410 880 0 1 410 880

031 73MB1711 Egyéni számlákat megilletõ realizált
hozam

2 293 321 0 2 293 321 3 926 544 0 3 926 544

032 73MB1712 Egyéni számlákat megilletõ értékelési
különbözet

239 182 0 239 182 –2 515 664 0 –2 515 664

037 73MB19 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)

72 779 0 72 779 179 032 0 179 032

038 73MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége 45 734 0 45 734 149 048 0 149 048

039 73MB21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása 4 306 0 4 306 1 838 0 1 838

040 73MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcso-
latos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

041 73MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsola-
tos egyéb ráfordítások

64 903 0 64 903 19 877 0 19 877

042 73MB231 Vagyonkezelõi díjak 46 442 0 46 442 10 318 0 10 318

043 73MB232 Letétkezelõi díjak 16 392 0 16 392 8 647 0 8 647

044 73MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsola-
tos különbözõ egyéb ráfordítások

2 069 0 2 069 912 0 912

045 73MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen (18+...+23)

187 722 0 187 722 349 795 0 349 795

046 73MB241 Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

187 722 0 187 722 349 795 0 349 795

048 73MB25 Befektetési tevékenység eredménye
(17–24) (+/–)

2 344 781 0 2 344 781 1 061 085 0 1 061 085

049 73MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó
hozam

2 105 599 0 2 105 599 3 576 749 0 3 576 749

050 73MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési
különbözet

239 182 0 239 182 –2 515 664 0 –2 515 664

053 73MB26 Fedezeti céltartalék képzés (8–9+/–25)
(–)

4 349 379 0 4 349 379 1 168 521 0 1 168 521

054 73MB261 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú
bevételek és ráfordítások különbözeté-
nek összegében

2 004 598 0 2 004 598 107 436 0 107 436

055 73MB2611 A mérlegfordulónapig beérkezett be-
vallási adatok alapján elõírt, mérlegfor-
dulónapig pénzügyileg rendezett
fedezeti portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

1 998 326 0 1 998 326 107 005 0 107 005

056 73MB2612 A mérlegkészítés idõpontjáig beérke-
zett bevallási adatok alapján elõírt, pén-
zügyileg rendezett, a
mérlegfordulónapon függõ portfolió-
ban nyilvántartott szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett céltartalék

7 136 0 7 136 0 0 0

057 73MB2613 A mérlegkészítés idõpontjáig beérke-
zett bevallási adatok alapján elõírt, de a
mérlegfordulónapot követõen esedé-
kes szolgáltatási célú bevételekbõl
képzett céltartalék

–864 0 –864 431 0 431

058 73MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam-
ból

2 105 599 0 2 105 599 3 576 749 0 3 576 749

059 73MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési kü-
lönbözet

239 182 0 239 182 –2 515 664 0 –2 515 664

060 73MB2631 Idõarányosan járó kamat 16 090 0 16 090 –522 447 0 –522 447
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061 73MB2632 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

062 73MB2633 Devizaárfolyam különbözetekbõl 55 534 0 55 534 –49 994 0 –49 994

063 73MB2634 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözetbõl

167 558 0 167 558 –1 943 223 0 –1 943 223

069 73MB2654 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

0 0 0 0 0 0

73MCA

Eredménykimutatás
C) Likviditási és kockázati fedezet

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 2 118 0 2 118 119 0 119

002 73MCA02 Ideiglenesen jövedelemmel nem ren-
delkezõ tag részére befizetett tagdíj
célú támogatás

0 0 0 0 0 0

003 73MCA03 Tagdíjkiegészítések 9 0 9 0 0 0

004 73MCA031 Munkáltató által a tag javára történõ ki-
egészítés

2 0 2 0 0 0

005 73MCA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése 7 0 7 0 0 0

006 73MCA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tarta-
lékképzés (–)

46 0 46 18 0 18

007 73MCA05 Utólag befolyt tagdíjak 47 0 47 –2 0 –2

008 73MCA06 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5) 2 128 0 2 128 99 0 99

009 73MCA07 Likviditási és kockázati célú egyéb be-
vételek

29 0 29 139 0 139

010 73MCA08 Likviditási és kockázati célú egyéb rá-
fordítások

22 0 22 139 0 139

011 73MCA09 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû
bevételek

1 170 0 1 170 641 0 641

012 73MCA091 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jel-
legû bevétel

1 370 0 1 370 641 0 641

013 73MCA092 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapírok vételárában lévõ kamat
(–)

200 0 200 0 0 0

014 73MCA10 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség) (+)

435 0 435 2 0 2

018 73MCA14 Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam

–313 0 –313 –490 0 –490

019 73MCA141 Idõarányosan járó kamat 151 0 151 –521 0 –521

024 73MCA144 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

–464 0 –464 31 0 31

025 73MCA1441 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–426 0 –426 –6 0 –6

026 73MCA1442 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

38 0 38 –37 0 –37

028 73MCA16 Befektetési tevékenység bevételei
összesen (9+...+15)

1 292 0 1 292 153 0 153

029 73MCA161 Likviditási és kockázati célú pénzeszkö-
zök befektetésével kapcsolatos
bevételek

1 292 0 1 292 153 0 153

032 73MCA18 Tulajdoni részesedést jelentõ befekte-
tések és hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)

30 0 30 18 0 18

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1125



Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

036 73MCA22 Befektetési tevékenységgel kapcsola-
tos egyéb ráfordítások

167 0 167 38 0 38

037 73MCA221 Vagyonkezelõi díjak 56 0 56 4 0 4

038 73MCA222 Letétkezelõi díjak 108 0 108 12 0 12

039 73MCA223 Befektetési tevékenységgel kapcsola-
tos különbözõ egyéb ráfordítások

3 0 3 22 0 22

040 73MCA23 Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen (17+...+22)

197 0 197 56 0 56

041 73MCA231 Likviditási és kockázati célú pénzeszkö-
zök befektetésével kapcsolatos
ráfordítások

197 0 197 56 0 56

043 73MCA24 Befektetési tevékenység eredménye
(16–23) (+/–)

1 095 0 1 095 97 0 97

044 73MCA25 Likviditási és kockázati céltartalék kép-
zés (6+7–8+/–24) (–)

3 230 0 3 230 196 0 196

046 73MCA252 Saját tevékenységi kockázatokra 3 543 0 3 543 686 0 686

048 73MCA254 Értékelési különbözetbõl képzett likvi-
ditási céltartalék

–313 0 –313 –490 0 –490

049 73MCA2541 Idõarányosan járó kamat 151 0 151 –521 0 –521

052 73MCA2544 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözetek

–464 0 –464 31 0 31

73MCB

Eredménykimutatás
D) Függõ befizetések

ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

001 73MCB01 Kapott kamatok, kamatjellegû bevéte-
lek

56 615 0 56 615 16 738 0 16 738

002 73MCB011 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelle-
gû bevétel

59 300 0 59 300 16 885 0 16 885

n0
003

73MCB012 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapírok vételárában lévõ kamat (–)

2 685 0 2 685 147 0 147

004 73MCB02 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)

6 319 0 6 319 331 0 331

008 73MCB06 Értékelési különbözetben elszámolt vár-
ható hozam

–5 387 0 –5 387 –5 009 0 –5 009

009 73MCB061 Idõarányosan járó kamat 506 0 506 –5 209 0 –5 209

014 73MCB064 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

–5 893 0 –5 893 200 0 200

015 73MCB0641 Nyereségjellegû különbözet (árfolyam-
nyereség)

–5 245 0 –5 245 –448 0 –448

016 73MCB0642 Veszteségjellegû különbözet (árfolyam-
veszteség) (–)

648 0 648 –648 0 –648

017 73MCB07 Függõ befizetések befektetésével kap-
csolatos bevételek összesen (1+...+6)

57 547 0 57 547 12 060 0 12 060

018 73MCB08 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû rá-
fordítások

0 0 0 0 0 0

019 73MCB09 Tulajdoni részesedést jelentõ befekteté-
sek és hitelviszonyt megtestesítõ érték-
papírok veszteségjellegû
árfolyamkülönbözete

536 0 536 354 0 354

022 73MCB12 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások

1 797 0 1 797 638 0 638

023 73MCB121 Vagyonkezelõi díjak 1 259 0 1 259 139 0 139
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Ssz. PSZÁF kód Megnevezés
Elõzõ évi

beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések

(+/–)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Mód

024 73MCB122 Letétkezelõi díjak 499 0 499 120 0 120

025 73MCB123 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különbözõ egyéb ráfordítások

39 0 39 379 0 379

026 73MCB13 Függõ befizetések befektetésével kap-
csolatos ráfordítások összesen (8+...+12)

2 333 0 2 333 992 0 992

027 73MCB14 Függõ befizetések befektetési hozamá-
nak fedezete (7–13)

55 214 0 55 214 11 068 0 11 068

028 73MCB15 Függõ befizetések befektetési hozamá-
ra céltartalékképzés (14) (–)

55 214 0 55 214 11 068 0 11 068

029 73MCB151 Bevallási adatokhoz nem rendelhetõ
befizetések befektetési hozamára

39 833 0 39 833 13 982 0 13 982

030 73MCB152 Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
befektetési hozamára

20 768 0 20 768 2 095 0 2 095

031 73MCB153 Függõ befektetési portfolió értékelési
különbözetébõl képzett céltartalék

–5 387 0 –5 387 –5 009 0 –5 009

032 73MCB1531 Idõarányosan járó kamat 506 0 506 –5 209 0 –5 209

035 73MCB1534 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó érték-
különbözet

–5 893 0 –5 893 200 0 200

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Pannónia Nyugdíjpénztárba beolvadó Postás Magánnyugdíjpénztár mellékelt 2011. évi tevékenységet lezáró pénztári

beszámolójának könyvvizsgálatát amely pénztári beszámoló a 2011. szeptember 30-i fordulónapra elkészített mérlegbõl

– melyben az eszközök és a források egyezõ fõösszege 1 041 406 E Ft, a mûködés mérleg szerinti eredménye 78 959 E Ft veszteség, a

céltartalékok összege 1 007 732 E Ft –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítõ

mellékletbõl áll.

Záradék/vélemény

A könyvvizsgálat során a Postás Magánnyugdíjpénztár 2011. szeptember 30-i fordulónappal elkészített 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 pénztári beszámolót a számviteli törvényben illetve a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletekben foglaltak és az általános számviteli

elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a tevékenységet lezáró beszámoló a Postás Magánnyugdíjpénztár 2011.

szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. december 15.

Dömötörfy József vezérigazgató Dömötörfy Józsefné

KARANTA AUDIT Zrt. kamarai tag könyvvizsgáló

1033 Budapest Reviczky ezr. u. 2. MKVK nyilv. sz.: 000644

PSZÁF Tpt – 000184/04. PSZÁF Ept – 004506/07.

MKVK 000184
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített

bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a

következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny

Szerkesztõsége

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

egységesen 21 450 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követõen kiszámláz.

(A Szerkesztõség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2077751–2077800

sorszámú szigorú számadású elismervénytömb használata

2011. december 19-tõl érvénytelen;

és

2041551–2041600

sorszámú szigorú számadású elismervénytömb használata

2012. január 12-tõl érvénytelen.

*

A Budapesti Közlekedési Zrt. bejelentései:

AC7E-B 367761–367780

AC7E-B 367321–367340

sorszámú üres számlatömbök használata 2011. december

19-tõl érvénytelen;

és

JM9EA 9951750

sorszámú üres számlatömb használata 2011. december

22-tõl érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

4980571–4980600

sorszámú nyugtatömb használata 2011. december 27-tõl

érvénytelen;

és

5050801–5050830

sorszámú nyugtatömb használata 2011. december 31-tõl

érvénytelen.

*

Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentései:

438801–850

469551–600

488251–300

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata

2011. november 30-tól érvénytelen;

valamint

20903395 20930403

20903411 20903429

20903437 20903445

20903452 20903460

24658607 21042995

sorszámú Travel Help nyomtatvány elveszett, használata

2011. november 11-tõl érvénytelen;

és

803101–803150

sorszámú nyugta mindhárom példánya elveszett, használata

2011. deccember 16-tól érvénytelen.
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A Kormány 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
az ipari parkokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ipari park: infrastruktúrával ellátott, fejlesztõ, termelõ és szolgáltató tevékenységeket folytató mûködésre és

innovációra törekvõ, „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezet;

2. törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat

képviselõ-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termõföld végleges más célú

hasznosítására vonatkozó jogerõs ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része

termõföldnek minõsül.

2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének és viselésének szabályai

2. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerésére irányuló pályázatot az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)

évenként egy alkalommal írja ki, legkésõbb április 30-ig. A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázatok értékelése alapján – az Ipari Park Tanács (a továbbiakban: Tanács) javaslatának figyelembevételével –

a miniszter dönt az „Ipari Park” cím odaítélésérõl. A címet elnyert és a cím viselésére jogosult szervezetek listáját

a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé.

(3) A pályázati rendszer szervezési feladatait a minisztérium látja el.

(4) A pályázatok benyújtásakor pályázati díjat kell fizetni, melynek mértéke 50 000 forint.

(5) A pályázatok elbírálásánál elõnyben kell részesíteni azon pályázatokat, amelyek a pályázatban szereplõ ipari park

kialakítását részben vagy egészben felhagyott, alulhasznosított, szennyezett földrészlet, vagy az ingatlan-nyilvántartás

szerint mûvelés alól kivett bel- vagy külterületi földrészlet felhasználásával tervezik megvalósítani.

3. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó, e célból

megfelelõ stratégiát kidolgozó, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, helyi önkormányzat vagy helyi

önkormányzatok társulása (a továbbiakban: Pályázó), amely eleget tesz az e §-ban az ipari park területére és

a Pályázóra meghatározott feltételeknek.

(2) Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületbõl vagy

törzsterületbõl és fejlesztési területbõl áll.

(3) A törzsterület a használat szerint lehet

a) betelepített törzsterület, amely esetén a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlõk) nyilatkozata szükséges

arról, hogy csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

b) betelepíthetõ törzsterület, amely esetén a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves)

használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni

lap-másolattal igazolja annak per- és igénymentességét, és

c) amelynél a Pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolattal igazolja a terület ipari parki

hasznosításának lehetõségét.

(4) Fejlesztési terület szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként kell a megvalósítás során

jelentkezõ további fejlesztési igények kielégítéséhez.

(5) Fejlesztési terület olyan terület lehet,

a) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselõ-testületének határozata iparterületté

nyilvánított,

b) amely rendelkezik a termõföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerõs ingatlanügyi hatósági

engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termõföldnek minõsül,
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c) amelynél a Pályázó a – 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett – tulajdonosok nyilatkozatával igazolja

a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetõségét, és

d) amelyre iparterületként történt korábbi hasznosítás esetén rendelkezésre áll a terület környezeti állapotának

tényfeltárását tartalmazó dokumentáció.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés d) pontjában megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból

szennyezett, a Pályázónak rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési beavatkozási

tervvel.

(7) Védett természeti területen lévõ ingatlan nem nyerhet „Ipari Park” címet.

(8) Az „Ipari Park” cím elnyerésének Pályázóra vonatkozó feltételei:

a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;

b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás a tervezett ipari park területén mûködik, és a vállalkozások által

teljes idõben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fõ;

c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztõ munkája eredményeként a pályázat elnyerésétõl számított 5. év végére

a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévõ és a létesítendõ munkahelyeken a teljes

munkaidõben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fõ lesz;

d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;

e) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását

támogató nyilatkozatával,

f) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követõ két hónapon belül létrehozza az ipari park honlapját és

gondoskodik annak folyamatos mûködtetésérõl.

(9) Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére az a szervezet, amely

a) az adózás rendjérõl szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának idõpontjában – nem minõsül

köztartozásmentes adózónak;

b) saját tõkéjét elvesztette vagy saját tõkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi

önkormányzatok társulása);

c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésben vállalt valamely kötelezettségét

– a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül – nem teljesítette.

(10) A (9) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmezõ – ha a köztartozásmentes adózói

adatbázisban nem szerepel – a köztartozásmentességrõl 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

4. § Az „Ipari Park” cím pályázat részletes szakmai követelményrendszerét, valamint a pályázat értékelési szempontjait

a pályázati kiírás határozza meg.

5. § (1) A minisztérium és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságának feltételeirõl

határozatlan idõtartamú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos

meghatározását, a betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását, a Pályázó szakmai beszámoló

készítési és adatszolgáltatási kötelezettségét.

(2) Az „Ipari Park” cím viselõje minden év május 31-ig a minisztérium által kiküldött adatlap kitöltésével elektronikus és

postai úton beszámol éves tevékenységérõl. Ennek során egy alkalommal hiánypótlásra van lehetõség. A minisztérium

a beszámolók alapján rövid összefoglalót készít és a minisztérium honlapján történõ közzététel útján tájékoztatást ad

a Magyarországon mûködõ ipari parkok helyzetérõl és teljesítményérõl.

3. A megállapodás módosítása

6. § (1) Az „Ipari Park” cím viselõje köteles az 5. § (1) bekezdése szerinti megállapodás módosítását kezdeményezni, ha

a) az ipari park 5. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott területét a 3. § (2)–(7) bekezdése szerinti

érvényességi kritériumok betartásával növelni vagy csökkenteni kívánja, vagy

b) az adott területre vonatkozó „Ipari Park” címét más szervezet számára kívánja átadni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a megállapodás módosítását az „Ipari park” címet viselõ

szervezetnek a cím átadását az azt átvenni kívánó szervezettel közös, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményeznie.

(3) A módosításra irányuló kezdeményezésrõl – a Tanács javaslatát figyelembe véve – a miniszter dönt. Az átvevõ

szervezet tekintetében figyelembe kell venni a 2. alcímben és a 9. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket.
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4. Ellenõrzés és értékelés

7. § (1) A minisztérium az ipari parknál

a) ellenõrzési program alapján helyszíni ellenõrzést,

b) az „Ipari Park” cím elnyerésének évétõl számított 6. évben szakmai értékelést

végez a megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésérõl.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szakmai értékelés vagy a helyszíni ellenõrzés tapasztalatai alapján készült

értékelés azt állapítja meg, hogy a cím viselõje nem teljesítette a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a miniszter

a Tanács javaslatát figyelembe véve – a kötelezettségek nem teljesítésének mértékétõl függõen – elrendelheti:

a) a cím viselõjének írásbeli figyelmeztetését követõen az értékelés egy év múlva történõ megismétlését, vagy

b) az „Ipari Park” cím megvonását.

5. Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás

8. § (1) Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatás és

preferencia elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez elõírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, annak elnyerése nem

jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

(2) Az „Ipari Park” címhez kötött támogatás, illetve kedvezmény a vonatkozó jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában

az „Ipari Park” cím elnyerése közzétételének napjától igényelhetõ, illetve pályázható.

6. Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnése

9. § (1) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnik a cím viselõjének a miniszterhez tett egyoldalú

jognyilatkozatával vagy a cím megvonásával. Az egyoldalú jognyilatkozat, vagy a cím megvonása egyben

a megállapodás azonnali hatályú felmondásának is minõsül.

(2) A miniszter megvonja az „Ipari Park” címet a következõ esetekben:

a) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén;

b) ha megállapítást nyer, hogy az „Ipari Park” címet viselõ szervezet 5. § (2) bekezdése szerinti szakmai beszámolója

lényeges valótlan adatokat tartalmaz;

c) ha az „Ipari Park” címet viselõ szervezet az e címhez kötött pályázaton elnyert támogatást nem a támogatási

szerzõdésben meghatározott célra használja fel.

(3) A miniszter a (2) bekezdés c) pontja esetében a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott monitoring

adatokat veszi figyelembe.

(4) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnését a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé kell

tenni.

(5) Az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnésének következménye a megállapodás felmondása, valamint

az ezzel járó jogosultságok és kötelezettségek megszûnése, illetve a címhez kötött további támogatások és

preferenciák lehetõségének elvesztése.

(6) Amennyiben az „Ipari Park” cím viselésére való jogosultság megszûnik, a betelepült vállalkozás a megszûnésig

megszerzett támogatásait és preferenciáit nem veszíti el, de nem szerezhet olyan újabb támogatást és preferenciát,

amelynek feltétele, hogy a vállalkozásnak helyet adó terület „Ipari Park” címmel rendelkezzen.

(7) Az a szervezet, amelynek „Ipari Park” cím viselésére való jogosultsága megszûnt, az „Ipari park” címre legkorábban

a jogosultság megszûnése után egy évvel pályázhat újra.

7. Záró rendelkezések

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

11. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor „Ipari Park” címmel rendelkezõ szervezet – a (2) bekezdés figyelembevételével –

az érvényes megállapodásban foglaltak szerint használhatja a címet.
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(2) A minisztérium és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó között az „Ipari Park” cím használati jogosultságának

feltételeirõl – az e rendelet hatálybalépéséig – létrejött határozatlan idõtartamú megállapodást az esedékes szakmai

értékelés során felül kell vizsgálni és legkésõbb a szakmai értékelést követõ egy éven belül az e rendeletben

foglaltakhoz kell igazítani.

(3) E rendeletnek az „Ipari Park” cím pályázatra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kiírt pályázatokra

kell alkalmazni.

12. § Hatályát veszti az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer mûködésérõl szóló

186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete
a nemzeti emlékhelyek használati rendjérõl

A Kormány a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A nemzeti emlékhely a (2) bekezdésben foglalt célokra és az ott meghatározottak szerint használható.

(2) A nemzeti emlékhely

a) ünnepi célra Magyarország nemzeti és állami ünnepein és a nemzeti emlékhely szempontjából kiemelkedõ

alkalmakkor szervezett országos jelentõségû állami megemlékezés idején;

b) protokolláris célra az állami vezetõk vagy a nemzeti emlékhely tulajdonosa által meghatározott rendezvény

idején;

c) idegenforgalmi célra a nemzeti emlékhelyet felkeresõ turisták látogatásakor;

d) köznapi célra az a)–c) pont alá nem tartozó esetekben

a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 28. pontja szerinti eszmei

tartalmat tiszteletben tartva használható.

2. Használati rendre vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti emlékhely használati rendjérõl – nemzeti

emlékhelyenként – az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelõ, az 1. §-ban meghatározott használati célok

szerint rendszerezett használati tervet (a továbbiakban: használati terv) készít.

(2) A használati tervet – a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyetértésben – a Nemzeti Emlékhely és

Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készíti elõ. Amennyiben a nemzeti emlékhely kulturális örökségi,

természeti, vagy más védelem alatt is áll, a használati tervet a fennálló védelem elõírásaival összhangban, a hatáskörrel

rendelkezõ hatósággal egyeztetve kell elõkészíteni.

(3) A Bizottság a használati tervre vonatkozó javaslatát – valamennyi tulajdonos egyetértésének bemutatásával együtt –

a nemzeti emlékhellyé nyilvánítástól számított 60 napon belül megküldi a miniszternek.

(4) Amennyiben a használati tervre vonatkozó javaslattal a miniszter, a Bizottság létrehozására és felügyeletére

a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter (a továbbiakban: a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter) és a

turizmusért felelõs miniszter egyetért, annak megérkezésétõl számított 30 napon belül a miniszter a használati tervet

kiadja és azt a kormányzati portálon közzéteszi.

(5) Amennyiben a miniszter, a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter vagy a turizmusért felelõs miniszter a használati

tervre vonatkozó javaslattal nem ért egyet, a miniszter – a döntés indokolásával – felhívja a Bizottságot az átdolgozott

javaslat 30 napon belüli megküldésére.
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(6) A tulajdonos a (4) bekezdés szerint elfogadott használati tervet a nemzeti emlékhelyen elhelyezett hirdetõtáblán és

– amennyiben honlappal rendelkezik – honlapján is közzéteszi.

(7) Amennyiben a nemzeti emlékhelynek több tulajdonosa van, a (6) bekezdés szerinti közzétételrõl a maguk közül

kijelölt tulajdonos gondoskodik.

3. § A használati terv a következõ elemeket tartalmazza:

a) a nemzeti emlékhely és a hozzá fûzõdõ nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezõk

indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást;

b) a nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történõ lehatárolása;

c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetõség megadása;

d) a nemzeti emlékhely jelenlegi állapotának bemutatása;

e) a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi

rendelkezések, így különösen a fennálló egyéb védettségbõl következõ elõírások ismertetése, valamint a nemzeti

emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;

f) a nemzeti emlékhelyhez fûzõdõ nemzeti érték megõrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid-, közép- és

hosszútávon tervezett intézkedések – azok idõbeli ütemezését is bemutató – ismertetése;

g) a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsõdleges

célkitûzések és a rövid-, közép- és hosszútávra elõkészített tervek, programok, projektek – azok idõbeli

ütemezését is bemutató – ismertetése és

h) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendõ, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi elõírások

ismertetése.

4. § (1) A használati tervet szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell vizsgálni.

(2) A használati terv felülvizsgálata során a 2. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A miniszter a Kötv. 61/E. § (2) bekezdése alapján – a használati terv 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételétõl

számított 60 napon belül – támogatási szerzõdést köt a tulajdonossal, melynek célja a használati terv 3. § f) és

g) pontjában foglaltak szerinti tartalmának megvalósítása.

(2) Amennyiben a nemzeti emlékhelynek több tulajdonosa van, az (1) bekezdés szerinti támogatási szerzõdést

valamennyi tulajdonossal meg kell kötni.

(3) Amennyiben bármelyik tulajdonos az ingatlan használatára korábban szerzõdést kötött, a támogatási szerzõdés

létrejöttéhez szükséges a használatra jogosult beleegyezése.

6. § (1) A miniszter – a nemzeti emlékhellyé nyilvánítástól számított 90 napon belül – gondoskodik az ismertetõ tábla

elkészítésérõl és a tulajdonosnak – több tulajdonos esetén a maguk közül kijelölt tulajdonosnak – történõ

megküldésérõl. A Bizottság egyidejûleg – a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosával egyeztetve – javaslatot tesz

az ismertetõ tábla elhelyezésének módjára és közremûködik az ismertetõ tábla elkészítéséhez kapcsolódó feladatok

ellátásában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonos haladéktalanul intézkedik az ismertetõ tábla nemzeti emlékhelyen történõ

elhelyezése iránt.

(3) A nemzeti emlékhelyen – a használati tervben meghatározottak szerint – Magyarország zászlaját vagy lobogóját – a

középületek fellobogózásának egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazásával – ki kell tûzni,

illetve fel kell vonni.
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3. Felelõsségi szabályok

7. § (1) A támogatási szerzõdés rendelkezéseinek megvalósításáért – különös tekintettel annak a használati terv 3. § f) és

g) pontjában foglaltak szerinti tartalmára – a tulajdonos felelõs.

(2) A Bizottság szükség szerint, de legalább hétévenként megvizsgálja az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését.

(3) Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a használati tervben foglalt elõírásokat, korlátozásokat megsértették, vagy

a 3. § f) és g) pontja szerinti intézkedések, tervek, programok, projektek megvalósítása – azok használati tervben foglalt

ütemezéséhez képest – elmaradásban van, haladéktalanul értesíti errõl a minisztert.

(4) A miniszter – a nemzeti emlékhelyben okozott kár vagy a 3. § f) és g) pontja szerint ismertetett intézkedések, tervek,

programok, projektek megvalósításában való elmaradás mértékétõl függõen – a Bizottság véleményének kikérésével

dönthet

a) a tulajdonos felhívásáról a támogatási szerzõdésben foglaltak teljesítésére,

b) a tulajdonosnak a támogatási szerzõdés szerint nyújtott állami támogatás csökkentésérõl vagy

c) az a) pont szerinti felhívás eredménytelensége esetén a tulajdonossal kötött támogatási szerzõdés felmondásáról.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete
a történelmi emlékhelyekrõl

A Kormány a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány e rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánítja az 1. mellékletben foglalt helyszíneket.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Történelmi Emlékhelyek

Történelmi emlékhely megnevezése Cím Helyrajzi szám

1. Balassagyarmat, Vármegyeház Balassagyarmat,
Civitas Fortissima tér 6.

Hrsz: 445

2. Budapest, I. kerület,
Szilágyi Dezsõ téri Református
templom

Budapest,
Szilágyi Dezsõ tér

Hrsz: 14431

3. Budapest, V. kerület, Batthyány
örökmécses

Budapest,
Hold utca

Hrsz: 24780

4. Budapest, VI. kerület, Terror Háza
Múzeum

Budapest,
Andrássy út 60.

Hrsz: 28766

5. Budapest, VIII. kerület, Corvin
köz

Budapest,
Corvin köz 1. – Corvin mozi
épülete és a Corvin köz (az
épületek által közrefogott
terület)

Corvin Mozi épülete – Hrsz:
36392
Corvin köz – Hrsz: 36401

6. Budapest, IX. kerület,
Kálvin téri Református templom
és Ráday Gyûjtemény

Budapest,
Kálvin tér 7.

Hrsz: 37015

7. Csurgói Református Gimnázium
Nagykönyvtára és Ókollégiuma

Csurgó,
Széchenyi tér 9. és
Csokonai u. 22/B.

Csurgói Református Gimnázium
Nagykönyvtára – Hrsz: 915
Ókollégium – Hrsz: 930

8. Diósgyõr, Vár Miskolc-Diósgyõr,
Vár u. 24.

Hrsz: 32818/1; 32827/1

9. Drégelypalánk, Vár Drégelypalánk Hrsz: 058
10. Eger, Vár Eger, Vár 1. Hrsz: 5488
11. Esztergom, Vár Esztergom, Szent István tér 2. Hrsz: 16241; 16242
12. Eszterháza (Fertõd),

Esterházy-kastély
Fertõd, Joseph Haydn u. 2. Hrsz: 141 (kastély épülete); 142;

143; 327/7; 330/1; 330/2; 139
13. Gödöllõ, Királyi kastély Gödöllõ, Grassalkovich Kastély Hrsz: 5852
14. Gyõr, Káptalan-domb (gyõri vár

megmaradt része)
A gyõri vár megmaradt része:
Gyõr, Káptalan domb

Gyõri vár megmaradt része
– Hrsz: 7479

15. Gyula, Vár és Honvédtiszti
emlékhely

Vár:
Gyula, Várkert 1.
Honvédtiszti emlékhely:
Gyula, Várkert

Vár – Hrsz: 2634/2
Honvédtiszti emlékhely – Hrsz:
2634/1

16. Hajdúböszörmény, Hajdú
kerületi székház

Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos
u. 1.

Hrsz: 3718

17. Jászberény, Jászkun kerületi
székház

Jászberény, Lehel vezér tér 15. Hrsz: 407

18. Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u. 6-8. Hrsz :88/2
19. Keszthely, Festetics-kastély és

Georgikon
Festetics kastély és a hozzá
tartozó park:
Keszthely, Kastély u. 1.
Georgikon:
Keszthely, Bercsényi u. 65.

Festetics kastély és a hozzá
tartozó park – Hrsz: 2003; 2004;
2005; 2006; 2007; 2008 (a kastély
épülete); 2009; 2010/1-7; 2011;
1687/1-4
Georgikon – Hrsz: 1418/4

20. Komárom, Erõdrendszer Monostori erõd:
Komárom, Duna-part 1.
Igmándi erõd:
Komárom, Térffy Gyula utca
Csillag erõd:
Komárom, Sport utca

Monostori erõd – Hrsz: 1948
Igmándi erõd – Hrsz: 1171
Csillag erõd – Hrsz: 803; 802
(várárok)

21. Kõszeg, Vár Kõszeg, Rajnis József u. 9. Hrsz: 1821; 1822; 1823; 1824/1;
1824/3; 1824/4; 1825; 1826
(utóbbi kettõ a várárok)

22. Máriapócs, Kegytemplom és
Bazilita monostor

Máriapócs, Kossuth tér 25. Kegytemplom – Hrsz: 1
Bazilita monostor – Hrsz: 2
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23. Mosonmagyaróvár, a Határõr
laktanya elõtti tér

Mosonmagyaróvár, Határõr u.
10. elõtti tér

Hrsz: 5086/15

24. Muhi, Csatamezõ Muhi, a település határában, a
35-ös fõút mellett

Hrsz: 024/2

25. Nagycenk, Széchenyi-kastély Nagycenk, Kiscenki út 3. Hrsz: 658/2; 658/5; 658/6 (ez a
három az épületegyüttes); 658/1;
658/4; 660

26. Nyírbátor, Református templom
és fogadópalota

Református templom:
Nyírbátor, Egyház u. 1.
Fogadópalota (ebédlõpalota):
Nyírbátor, Vár u. 1.

Református templom – Hrsz:
2031/1
Fogadópalota (ebédlõpalota) –
Hrsz: 2507

27. Pápai Református Kollégium és
Ótemplom

Pápa, Szent László u. 12. és
Fõ u. 6.

Református Kollégium – Hrsz:
3586
Ótemplom – Hrsz: 28

28. Recsk, Nemzeti Emlékpark Recsk, Kõbányai út Hrsz: 0111/7; 0111/8; 0115/4
29. Sárospatak, Vár Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. Hrsz: 169
30. Sárospataki Református

Kollégium és Nagykönyvtár
Sárospatak, Rákóczi Ferenc u. 1. Hrsz: 471; 472

31. Sárvár, Vár Sárvár, Várkerület u. 1. Hrsz: 1
32. Sopron, Tûztorony Sopron, Hrsz: 119/2

Fõ tér
33. Szarvas, Történelmi

Magyarország és a
Kárpát-medence mértani közepe
Trianoni békediktátum emlék- és
zarándokhely

Szarvas – Mangol-zug Hrsz: 815; 870; 207

34. Szeged, Dóm tér Szeged,
Dóm tér

Keleti oldali út – Hrsz: 3733
Nyugati oldali út – Hrsz: 3736
Díszburkolattal ellátott terület
– Hrsz: 3735/2
Dóm tér 5. – Hrsz: 3737/4
Dóm tér 6. – Hrsz: 3737/2
Dóm tér 7-8. – Hrsz: 3728/1
Dóm tér 9-12. – Hrsz: 3729
Dóm épülete – Hrsz: 3734;
3735/1

35. Szécsény, kastély Kastély:
Szécsény, Ady Endre u. 7.

Kastély – Hrsz: 106

36. Szigetvár, Vár Szigetvár, Vár u. 19. Hrsz: 1733
37. Vác, Hétkápolna és Honvéd

emlékmû
Hétkápolna:
Vác, Szent László út
Honvéd emlékmû:
Szent László út - Stadion utca
keresztezõdése

Hétkápolna – Hrsz: 4544; 4546
Honvéd emlékmû – Hrsz: 4545

38. Veszprém, Érseki vár Veszprém, Vár utca Érseki Palota – Hrsz: 294
Szent Mihály Székesegyház és
Szent György-kápolna – Hrsz:
296
Gizella kápolna – Hrsz: 294
Tûztorony – Hrsz: 238/2
Várkapu, Modern képtár-Vass
László Gyûjtemény – Hrsz: 286

39. Visegrád, Vár Fellegvár:
Visegrád, Feketehegy
Királyi palota:
Visegrád, Fõ u. 23-41.

Fellegvár – Hrsz: 0125/5
Királyi palota – Hrsz: 22; 23; 24;
25; 26; 27/1; 27/2
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A Kormány 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § 4. pontja a következõ c. alponttal egészül ki:

(4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a munkáltatók által a munkavállalók számára, béren

kívüli juttatás formájában biztosított elektronikus utalványok)

„c) Széchenyi Pihenõ Kártya alszámlánként”

(egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben vezetett nyilvántartása,)

2. § Az R. 1. §-a a következõ 6. és 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. TEÁOR’08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi

osztályozásának, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és

a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek

módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel létrehozott NACE

Rev.2-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvû változata, megfelelõje.

7. Telefonos felhatalmazó központ: az intézmény vagy megbízottja, vállalkozója által mûködtetett telefonos

ügyfélszolgálat, amely a szolgáltató és a munkavállaló azonosítását követõen, az általa telefonon megadott

azonosítási adatok ellenõrzése alapján igazolja, hogy a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartásán

rendelkezésre áll a szolgáltatás – szolgáltató által közölt – ellenértékének megfelelõ összegû elektronikus utalvány, és

azt az ellenérték összege erejéig az elektronikus utalvány nyilvántartásban terhelésként rögzíteni tudja.”

3. § Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártyát (a továbbiakban: kártya) mûanyag azonosító

(elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely)

„c) lehetõvé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelõ szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti támogatásokban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója számára a munkáltató által

biztosított és az elektronikus utalvány nyilvántartásban szereplõ elektronikus utalványok terhére igénybe vehetõ

legyen, és”

4. § Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártya támogatás jogcímén juttatott

támogatásokat az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány

nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott

támogatások érkezhetnek. Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. §

(1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át,

azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának

megfelelõ 5. § a)–c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtására lehet beváltani.

(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalvány

nyilvántartást nyit, amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott

jogcímeken juttatott munkáltatói támogatások egyenlegét.

(3) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásokat a munkáltató az intézménytõl általa

megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló számára, elektronikus utalvány

formájában. Az elektronikus utalványkártyára a munkavállaló számára egy idõben több munkáltatótól is juttatható

támogatás. A munkáltató számára a Széchenyi Pihenõkártya támogatás beszerzése és az intézménnyel megkötendõ

szerzõdés nem visszterhes.
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(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímeken juttatott éves

támogatásokat a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat

szerint biztosítja.”

5. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál,

vagy közvetlenül az intézmény ügyfélszolgálatán. Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal

igazolja a munkáltató vagy az intézmény felé.”

6. § Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató

tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerûen megfelelõ,

és az alábbi felsorolásban szereplõ belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli

hozzátartozója részére:

a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére

aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),

ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-bõl belföldi elõre összeállított utazási csomagok értékesítése),

b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére

ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),

bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.)

bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),

c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidõ alszámla terhére

ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90.),

cb) elõadó-mûvészet (TEÁOR’08 90.01.),

cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),

cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület mûködtetése (TEÁOR’08 91.04.),

ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),

cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység (TEÁOR’08 93.29.),

cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),

ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13),

ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége),

cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.)

ck) egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-bõl-bõl az idegenvezetés)

cl) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.).

(2) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója rendelkezésére álló

elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesítõ eszközre nem válthatja át.”

7. § Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1)Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által

kialakított központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen

keresztül, vagy az intézménynél mûködõ telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történhet.”

(2) Az utalványnak a telefonos felhatalmazó központon keresztül történõ beváltására a szolgáltatónak és a

munkavállalónak – társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának – az intézmény által kezelt

személyazonosító adatai vagy az intézmény által adott egyedi azonosító alapján történõ, a visszaélések elkerülését

biztosító módon történõ azonosítását követõen kerülhet sor.”

8. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép.

„(1) Az intézmény és a vele a 13. § szerinti egy vállalatcsoportba tartozó társaságok úgy kötelesek kialakítani az

utalványelfogadás rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági társaság által mûködtetett

elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhetõ legyen.”
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9. § Az R. 13. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:

Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerzõdött

szolgáltatót – jogosult, amelyet határozatlan idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl számított még legalább 5 év

határozott idõtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti

ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal, illetve a vele legalább 5 éve

szerzõdéses jogviszonyban – kivéve a letétkezelõi tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését – álló

Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek

mindegyikének:)

„b) pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású

készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel rendelkezik,”

10. § Az R. a következõ 22. §-sal egészül ki:

„22. § A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011 (IV.12.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 4. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdését

az R. hatályba lépését megelõzõen a Széchenyi Pihenõ Kártya számlára utalt támogatásokra akként kell alkalmazni,

hogy azokat az R. hatályba lépését követõen az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely

alszámlán kell nyilvántartani.”

11. § Az R. 2. § (1) bekezdésben, a 10. § (1) bekezdésében, és a 11. §-ában a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatások”

szöveg lép.

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelete
az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

12. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elfogadóhely: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 87. pontjában

meghatározott kibocsátóval (a továbbiakban: kibocsátó) szerzõdéses jogviszonyban álló, fogyasztásra kész ételt

forgalmazó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet;

2. juttató: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 18. pontja szerinti kifizetõ, aki az Szja tv. alapján

Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: utalvány) formájában nyújt juttatást;

3. utalvány-nyilvántartás: a kibocsátó által vezetett, a juttató által az utalványos számára biztosított utalványok

a) juttatónként és

b) utalványosonként,

egyedi beazonosíthatósággal, egységes rendszerben vezetett nyilvántartása;

4. utalványos: az a természetes személy, aki az Szja tv. alapján a juttató által juttatott utalvánnyal rendelkezik.
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2. Általános szabályok

2. § Egy utalványosnak egy adóév alatt több juttató is juttathat utalványt.

3. § (1) Az utalvány formájában nyújtott juttatás során a juttató a kibocsátótól papíralapú utalványokat vagy elektronikus

utalványokat vásárol. Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató azt a kibocsátótól megrendelt elektronikus

utalványkártyán keresztül biztosítja az utalványos számára.

(2) Az utalvány elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési mûvelet végrehajtására nem alkalmas, készpénzre,

készpénz-helyettesítõ fizetési eszközre át nem váltható.

4. § Az adott naptári évben juttatott utalványokat a következõ naptári év december 31-ig lehet felhasználni.

5. § (1) A kibocsátó az elfogadóhelyekkel az üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel köt szerzõdést. Az

elfogadóhelyek listáját a kibocsátó a honlapján teszi közzé.

(2) A kibocsátó az üzletszabályzat elfogadóhelyekre vonatkozó feltételei meghatározásához javaslattételi jogkörrel

rendelkezõ, az üzletszabályzatban meghatározott összetételû, legfeljebb hét tagú Tanácsadó Testületet állíthat fel.

6. § A kibocsátó az utalvány és az elektronikus utalványkártya elõállítására, forgalmazására, beváltására közremûködõt

vehet igénybe.

3. Papíralapú utalvány

7. § (1) A papíralapú utalvány kötelezõ tartalmi eleme:

a) az „Erzsébet-utalvány” elnevezés,

b) a beváltási érték forintban kifejezve,

c) az utalvány felhasználhatóságának köre,

d) annak a ténynek a feltüntetése, hogy az utalvány készpénzre, készpénz-helyettesítõ fizetési eszközre át nem

váltható,

e) a felhasználhatóság lejáratának idõpontja,

f) a kibocsátó megnevezése és elérhetõsége,

g) az utalvány vonalkódja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az utalványon feltüntethetõ olyan további tartalmi elem is, amelyet a kibocsátó

szükségesnek tart.

8. § A papíralapú utalványt több eltérõ, de száz forinttal osztható beváltási értékre kell kibocsátani.

9. § Az elfogadóhely által elszámolásra továbbított papíralapú utalványt a kibocsátó az üzletszabályzatában

meghatározott eljárási rendben váltja be.

4. Elektronikus utalvány

10. § Elektronikus utalvány kibocsátása esetén a juttató egyedi mûanyag azonosítót, elektronikus utalványkártyát igényel

a kibocsátótól. Az elektronikus utalványkártya az elfogadóhelyi terminál által olvasható; azon keresztül elektronikus

információcsere útján az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege

ellenõrizhetõ.

11. § (1) Elektronikus utalványkártya esetén a kibocsátó a juttató megrendelése alapján, elektronikus utalvány-nyilvántartást

nyit, amelyben nyilvántartja – több juttatótól származó elektronikus utalvány esetén valamennyi juttatótól származó

elektronikus utalvány alapján – az elektronikus-utalvány naprakész egyenlegét.

(2) Az elektronikus utalvány-nyilvántartásban fel kell tüntetni a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában foglaltakat.

12. § (1) Az elektronikus utalvány beváltása az elfogadóhelyen elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon vagy

a kibocsátó által kialakított központi internetes felületen keresztül történhet.
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(2) Az elektronikus utalványkártya használatakor az elfogadóhely az elfogadott elektronikus utalványt a kibocsátónak

elektronikusan továbbítja, ami alapján a kibocsátó azt beváltja.

13. § (1) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles biztosítani az utalványos részére

a) az elektronikus utalvány-nyilvántartás forgalmának és egyenlegének egyedi tranzakció és forgalmi idõszaki

bontásban történõ internetes, valamint

b) az elektronikus utalvány-nyilvántartás egyenlegének telefonos

lekérdezését.

(2) Elektronikus utalvány esetén a kibocsátó köteles postai úton vagy az utalványos hozzájárulása esetén elektronikus

úton értesítést küldeni az utalványos részére minden alkalommal, amikor a juttatótól az elektronikus

utalvány-nyilvántartásra juttatás érkezik.

14. § (1) A kibocsátó az elektronikus utalvány-nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha a nyilvántartás

huszonnégy hónapon keresztül nem tartalmaz érvényes, még felhasználható elektronikus utalványt. Az elektronikus

utalvány-nyilvántartás megszüntetésérõl és az elektronikus utalványkártya visszavonásáról a kibocsátó elõzetesen,

a visszavonást és a megszüntetést megelõzõen legalább hatvan nappal köteles tájékoztatni az utalványost.

(2) Az elektronikus utalványkártya lejárati ideje minimum három év. A huszonnégy hónapnál rövidebb idõközönként

nyújtott juttatás esetén a kibocsátó köteles lejáratkor új elektronikus utalványkártyát biztosítani.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) 2012. december 31-ig elfogadóhelynek minõsül a melegkonyhás vendéglátóhely is.

(2) A 2012. évben kibocsátott utalványokat olyan tartalommal kell kibocsátani, hogy az (1) bekezdésben szereplõ

felhasználási mód is megismerhetõ legyen.

17. § A 16. § 2013. január 1. napján hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 85/2011. (XII. 29.) NFM rendelete
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló
19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság

2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 54. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában foglalt

feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott

elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ 10a. és 10b. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„10a. indulótõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 5. pontjában meghatározott tõke,
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10b. kilépési stratégia: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 7. pontjában meghatározott stratégia,”

(2) Az R. 2. §-a a következõ 12a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„12a. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,”

(3) Az R. 2. §-a a következõ 13a. és 13b. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„13a. kvázi-sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 2. pontjában meghatározott tõke,

13b. magvetõ tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 4. pontjában meghatározott tõke,”

(4) Az R. 2. §-a a következõ 16a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„16a. növekedési tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 6. pontjában meghatározott tõke,”

(5) Az R. 2. §-a a következõ 20a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„20a. saját tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 1. pontjában meghatározott tõke,”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai a következõ jogcímeken használhatók fel:

1. Régészeti lelõhelyek, értékek feltárása, mûemlékvédelem alatt álló ingatlanok, kastélyok, várak, múzeumok

helyreállítása, értékõrzõ megújítása, látogatóbarát fejlesztése;

2. Örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása;

3. Kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése;

4. Szabadidõ- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése;

5. Távfûtõ rendszerek kialakítása és korszerûsítése;

6. Biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és

szennyvíziszap biogáz elõállítására, illetve energiaforrásként történõ felhasználására szolgáló beruházások;

7. Biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és

szennyvíziszap komposzt elõállításra történõ felhasználását szolgáló beruházások;

8. Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése,

szervezeti és mûködési feltételek javítása;

9. Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak és a kapcsolódó ökoturisztikai létesítmények felújítása, fejlesztése;

10. Turisztikai hálózatok, klaszterek, együttmûködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított

beruházások támogatása;

11. A hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ hõenergia ellátás fejlesztése, hõszivattyús rendszerek és

passzív épületek fejlesztése;

12. Fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ képzése, vállalkozások humánerõforrás fejlesztése;

13. Kulturális, vallási, mûvészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;

14. Sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;

15. Konferenciáknak helyt adó létesítmények, konferenciaközpontok kialakítása, meglévõk infrastrukturális és

technológiai fejlesztése;

16. Tematikus turisztikai termékek feltételrendszerének, illetve a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése;

17. Napenergiát hasznosító rendszerek telepítése;

18. Vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtõ beruházások támogatása;

19. Ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése;

20. Szélenergiával történõ villamosenergia-termelés fejlesztése;

21. Vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari területek fejlesztése;

22. Beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatási, információs és marketingtevékenység támogatása;

23. Megvalósíthatósághoz kötõdõ dokumentáció elkészítése, beruházás elõkészítése, hatásvizsgálatok készítése,

24. Munkaerõ-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítõ képzési, oktatási programok;

25. Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése;

26. A települési szilárd hulladék, az állati eredetû hulladékok, az építési-bontási hulladék egyes összetevõinek

elkülönített gyûjtése és anyagában történõ hasznosítása, a veszélyes összetevõk ártalmatlanítása;

27. 5 MW teljesítmény alatti vízerõmûvek korszerûsítése, illetve létesítése;

28. KKV-k adott kiállításon, vásáron való elsõ megjelenésének támogatása;
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29. KKV-k részére nyújtott tanácsadás;

30. Nagyvállalatok részére tanácsadás, információnyújtás, projekt-tervezés és projekt-menedzsment;

31. Gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel a

megújuló energiaforrások felhasználására;

32. Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények használatához közvetlenül kapcsolódó

infrastrukturális fejlesztések;

33. Klaszterek, hídképzõ intézmények támogatása;

34. Vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása;

35. KKV-k részére kockázati tõkebefektetés nyújtása;

36. Közszolgáltatások fejlesztése.”

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § A 4. §

a) 1–11., 13–21., 23., 26–27., 32–33. pontjában megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási és foglalkoztatási

támogatás (a továbbiakban: regionális beruházási támogatás) nyújtható;

b) 28. pontjában megjelölt jogcím alapján KKV-k vásárokon való részvételéhez, 29. pontjában megjelölt jogcím alapján

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtható támogatás;

c) 12. és 24. pontjában megjelölt jogcímek alapján képzési célú támogatás nyújtható;

d) 1–36. pontjában megjelölt jogcímek alapján csekély összegû támogatás nyújtható;

e) 1–3. és 13. pontjában megjelölt jogcímek alapján, ha azok elõsegítik a kultúra és a kulturális örökség megõrzését,

kulturális célú támogatás nyújtható;

f) 35. pontjában megjelölt jogcím alapján kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvállalkozásokba történõ

kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján, feltéve

hogy a támogatási programot az Európai Bizottság az EUMSz 108. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásban

engedélyezte;

g) 29. és 34. pontjában megjelölt jogcímek alapján újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható támogatás;

h) 31. pontjában megjelölt jogcím alapján az energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási

támogatás nyújtható;

i) 1–35. pontjában megjelölt jogcímek alapján pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás

(a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható;

j) 36. pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére támogatás nyújtható;

k) 35. pontja alapján kockázati tõke formájában támogatás nyújtható.”

4. § Az R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételével megvalósult beruházások a fenntartási idõszak végéig

kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.

A költségvetésbõl támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve

vagyonkezelésébe kerül – az Ámr. 128. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási

szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe

vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg.

(8a) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg

visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ

támogatást az Ámr. 148. § (2) bekezdése szerint visszafizetni.”

5. § Az R. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal és az azt megelõzõ fejezetcímmel egészül ki:

„A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

17/A. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott

kedvezményezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott támogatás csak olyan mértékben

korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatban

felmerült indokolt költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.

1144 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(3) bekezdésben

meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.”

6. § Az R. a 22/B. §-t követõen a következõ 22/C. §-sal és az azt megelõzõ fejezetcímmel egészül ki:

„KOCKÁZATI TÕKE FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

22/C. § (1) A 7. § k) pontja alapján a (2)–(7) bekezdésben szereplõ feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás.

(2) A befektetési alap által nyújtandó beruházási részösszegek bármely tizenkét hónap alatt vállalkozásonként nem

haladhatják meg a 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget.

(3) A kockázati tõkejuttatás magvetõ tõke, indulótõke, illetve növekedési tõke formájában történhet.

(4) A befektetési alap a KKV-kba fektetett teljes költségvetésének legalább 70%-át sajáttõke- és kvázi sajáttõke

formájában nyújtja.

(5) A befektetési alap a KKV-kba kizárólag abban az esetben fektet be, ha befektetésével egyidejûleg legalább az

összbefektetés 30%-áig független magánbefektetõ is befektet ugyanabba a vállalkozásba.

(6) A kockázati tõke juttatás feltétele, hogy

a) a befektetésre vonatkozóan üzleti terv készül, amely részletes információkat tartalmaz a termékrõl, az értékesítésrõl,

valamint a jövedelmezõség alakulásáról, és megállapítja a projekt elõzetes életképességét és

b) minden befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia áll rendelkezésre.

(7) A befektetési alap üzleti alapon történõ irányításának biztosítása érdekében a következõ feltételeknek kell

teljesülniük:

a) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás elõírja, hogy a vezetõk javadalmazása

teljesítményhez kötött,

b) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás meghatározza az alap célkitûzéseit és a

befektetések javasolt idõzítéseit,

c) a magánbefektetõk képviseltetik magukat a döntéshozatalban és

d) az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és prudenciális felügyelet mellett zajlik.”

7. § Az R. „AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK” címû fejezete a 25/A. §-t követõen a

következõ 25/B. §-sal egészül ki:

„25/B. § (1) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:

a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezõi (vállalkozási) szerzõdés hatályba lépésének

napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (a továbbiakban együtt: eszközök) beszerzését tartalmazó projekt

esetén

ba) az elsõ beszerzett eszköz megrendelését igazoló okmány megrendelõhöz történõ megérkezésének dátuma,

bb) megrendelés hiányában a beszerzésre megkötött elsõ szerzõdés hatályba lépésének napja, függetlenül a

szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

bc) megrendelés és szerzõdés nélkül beszerzett eszközök esetén a számlán feltüntetett fizikai teljesítés, a

számlakiállítás és a számlakiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi idõpont,

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,

ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés hatályba lépésének

napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,

d) fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az elsõ pénzátadás napja,

e) beruházás saját vállalkozásban történõ megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó

projekt vonatkozásában

ea) építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba történt elsõ

bejegyzés napja,

eb) oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az elsõ ilyen esemény napja,

ec) nem elõkészítési költségnek minõsülõ számla vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplõ fizikai

teljesítés, a bizonylat kiállítása vagy a bizonylat kiegyenlítése dátuma közül a legkorábbi idõpont vagy a tevékenység

végrehajtásában résztvevõ saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán

megjelölt kezdési idõpont,

f) a településfejlesztési felhívások esetén a közvetett támogatás formájában megvalósuló programalap pályázatainak

meghirdetése.
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(2) Ha a projekt keretében több, az (1) bekezdés szerinti tevékenység támogatására kerül sor, az (1) bekezdésben

meghatározott idõpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.

(3) A projekt-elõkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését.”

8. § Az R. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ 27. § E rendelet

a) 7. § a)–c), g)–h) és k) pontja 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 I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214/3.

2008. 08. 09.),

b) 7. § d) pontja 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.),

c) 7. § e) pontja a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül címû,

N 276/2007. számú bizottsági határozat,

d) 7. § i) pontja a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a

jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló bizottsági

közlemény (HL C 6/5., 2011. 01. 11.) és

e) 7. § j) pontja 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 határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

9. § Az R. 2. § 2. pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés) 87. cikk

(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107.

cikk (1) bekezdése” szöveg, az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja” szövegrész helyébe az „az EK Szerzõdés

87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK

bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke” szöveg, 2. § 5. pontjában az

„a 85/2004. (IV. 19.) 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, 2. § 16. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

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

Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg, 2. § 25. pontjában az

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

26. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr.

2. mellékletében” szöveg, 2. § 27. pontjában az „EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az

„EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe

az „EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „Az EK Szerzõdés 87. cikk

(1) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az

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

szöveg, 8. § (6) bekezdés a) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az

„az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész

helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 8. § (6) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés

87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „az EK

Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg,

14. § (1) bekezdés a) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz

107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés

c) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 14. § (3) bekezdés a) pontjában az

„az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja”

szöveg, 14. § (3) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „az

EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 14. § (4) bekezdésében az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a)

pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, 20. § (4) bekezdésében az „a 7. §

d) pontban meghatározott bizottsági rendeletre,” szövegrész helyébe az „az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre”

szöveg, 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”
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szöveg, 22/B. § (1) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés I. Mellékletében” szövegrész helyébe az „az EUMSz

I. Mellékletében” szöveg, 22/B. § (1) bekezdés c) pontjában az „az EK Szerzõdés I. Mellékletében” szövegrész helyébe az

„az EUMSz I. Mellékletében” szöveg, 23. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú

melléklete” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-a” szöveg, 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „az Ámr. 88. §-ának

(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Áht. 122/A. §-a” szöveg lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (3) bekezdése, 2. § 18. pontja, 3. § (1) bekezdésében az „Áht., az Ámr., a 2007–2013

programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból

származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.

rendelet, valamint a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló

16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet rendelkezéseivel összhangban az” szövegrész és 23. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 7. § i) pontja, 22/A–22/B. §-a és az azokat megelõzõ fejezet cím és 27. § d) pontja.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 10. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

12. § E rendelet

a) 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

I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214/3. 2008. 08. 09.),

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 379/5, 2006. 12. 28.),

c) a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül címû, N 276/2007.

számú bizottsági határozat,

d) a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi

pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló bizottsági közlemény

(HL C 6/5., 2011. 01. 11.) és

e) 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 határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 97/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) 73. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM

rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A TC felhasználási és támogatási jogcímei:)
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„k) a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.), a Hungarofest

Nonprofit Kft., a Nemzeti Turisztikai Bizottság mûködési költségeinek, valamint a pályázatkezelõ és ellenõrzõ

szervezetek szerzõdésben meghatározott költségeinek fedezése;”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 3. § h) és k) pontjában foglaltak teljesítésére, támogatás folyósítására, elszámolására a támogató és a Magyar

Turizmus Zrt., a 3. § k) pontjában foglaltak teljesítésére, a támogatás folyósítására, elszámolására a támogató és

a Hungarofest Nonprofit Kft. szerzõdést köt.”

(3) Az R. 18/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Hungarofest Nonprofit Kft. ellátja a magyar kultúrát népszerûsítõ fesztiválok, kulturális rendezvények, különösen

koncertek, kiállítások és konferenciák szervezését itthon és külföldön, valamint a kultúra eszközeivel kapcsolatot épít

Magyarország és a külhoni magyar területek között. A kulturális és szakmai programok teljes körû lebonyolítása és

marketing tevékenysége révén elõsegíti a turisztikai programkínálat bõvítését és turisztikai kapcsolatok fejlesztését.”

2. § Az R. 7. § (6) bekezdésében az „Az önkormányzati” szövegrész helyébe az „A fejlesztéspolitikáért felelõs” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. december 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva
Dr. Navracsics Tibor s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

A Kormány 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozata
az Ipari Park Tanácsról

1. A Kormány az ipari parkok létesítésének és mûködésének elõsegítése érdekében – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése

alapján – létrehozza az Ipari Park Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács az iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) ipari parkokkal kapcsolatos döntéseiben

közremûködõ javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testület.

3. A Tanács feladatai:

a) az ipari parkok helyzetét, fejlõdését, értékelését bemutató anyagok és az értékelés alapján kidolgozott, a fejlõdést

elõsegítõ intézkedésekre vonatkozó javaslatok véleményezése;

b) az ipari parkokra vonatkozó támogatáspolitikai javaslatok véleményezése;

c) az „Ipari Park” cím elnyerését szolgáló pályázati kiírások tervezetének, a beérkezett pályázatok értékelésének és a

cím odaítélésére vonatkozó javaslatoknak a véleményezése;

d) az „Ipari Park” cím megállapodás tervezetének véleményezése, az érvényes megállapodások teljesítése

ellenõrzésének, felülvizsgálatának, értékelésének véleményezése, a megállapodás megszegése esetén a cím

megvonására vonatkozó javaslatnak a véleményezése;

e) az ipari parkokkal kapcsolatos munkaanyagok, megtett intézkedések véleményezése.

4. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt állami vezetõ.

5. A miniszter felkérése alapján a Tanács további tagjai:

a) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium,

b) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

d) a Magyar Innovációs Szövetség,

e) az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége,

f) az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesülete (IPE),

g) a Magyar Tudományos – Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége,

h) a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége

egy-egy képviselõje.
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6. A Tanács mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a minisztérium látja el.

7. A Tanács mûködésének részletes szabályait, az elnök és a tagok helyettesítésének rendjét, a meghívottak Tanács

ülésén való részvételét, valamint a Tanács tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ügyrend

tartalmazza. A Tanács ügyrendjét – a tagok véleményének kikérését követõen – a miniszter állapítja meg.

8. A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg.

9. A Tanács üléseirõl emlékeztetõ készül, amelyben a Tanács tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben

a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és részletességû bemutatásával kell rögzíteni.

10. Az ipari parkok hálózatosodásának, a vállalkozások együttmûködésének, klaszteresedésének elõsegítése, az ipari

parkok egymás közötti, valamint az ipari parkok és a kormányzat, önkormányzatok közötti kommunikáció javítása

céljából a Tanács külsõ és belsõ kommunikációs platformjaként országos ipari park portált kell létrehozni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. január 1.

11. Ez a határozat a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

A Kormány

1. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a melléklet szerint állapítja meg,

2. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1009/2011. (I. 19.) Korm. határozatot visszavonja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
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1. prioritás – K+F és innováció 
 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési 
tevékenységeket, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra vitelét, és a 
korszer  kutatási infrastruktúra kialakítását 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése 
a program hatására  % eredmény 89,7 

(2005; Mrd Ft) 16% 

Megadott EPO szabadalmi, használati és 
formatervezési mintaoltalmi bejelentések 
számának növekedése a program hatására 

% eredmény 

181 (2005, 
MSZH hazai 
intézményi 

bejelentés) 191 
(2003, EPO 

magyar 
bejelentés) 

30% 

Kutatási személyzet számított létszámának 
növekedése a program hatására % eredmény 7393 (2005 f ) 8% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2011 2012 2013 Összesen 
120,0 74,8 0,0 194,8 

 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):  100% ERFA 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0% KMR 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 
82,6 15,0 78,0 56,8 45,0 277,4 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 
Pályázatok, kiemelt projektek 

2011-2013 meghirdethet  
összes kerete (Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

1.1.1. Piacorientált K+F 95,0 

Kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása jelent s szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, 
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztésével. A 

konstrukció keretösszegéb l kerül finanszírozásra az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt 
is. 

1.2.1. Akkreditált klaszterek közös 
projektjeinek támogatása 15,0 

Együttm köd  innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai 
innovációs projektjeinek (meglév  termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése és piacra vitele) 

segítése, illetve m szaki fejlesztés háttérnek biztosítása az adott klaszter több tagja által 
tulajdonolt projekttársaságok támogatásával. A konstrukció keretében nyílhat továbbá lehet ség 

az innovatív vállalkozások számára kutatási, m szaki fejlesztési, IKT és gyártási infrastrukturális 
háttér kialakítása innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok 

kialakításával és továbbfejlesztésével. 

1.3.1. Vállalati innováció 81,3 

Vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek 
támogatása meglév , piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), 

szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek 
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül, jelent s nagyvállalati K+F+I 

programok támogatása révén. A nagyvállalati erny programok révén a vállalkozások új és 
folyamatban lev  K+F programjai kerülnek támogatásra, a megvalósítási id szak alatt 

elvégzend  K+F+I tevékenységgel arányosan. 

 1.5.1. Projekt el készítés 3,5 
Az EU-s szinten is kiemelked  fontosságú európai kutatási infrastruktúra projektek tervezési, 
el készítési és létesítés-el készítési (Memorandum of Understanding aláírás utáni) munkáinak 
finanszírozása. 

1. Prioritás 194,8   
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2. prioritás – Vállalkozások komplex fejlesztése 

 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A prioritás f  célja a növekedési potenciállal rendelkez  vállalkozások, els sorban a KKV-k (széles értelemben vett) 
vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermel  képességük növelése és a piaci pozícióik javítása 
érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és humáner forrás 
fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési 
tevékenységeknek az integrálásával. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

A vállalati szektor által megtermelt bruttó 
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás 

hatására 
% hatás 

Mkv: 3 499 
Közpv: 2 198 
Nagyv: 5052 
 (2005, Mrd 

Ft) 

Mkv: 1,5 % 
Középv: 1,5 %
Nagyv: 0,5 %  

A vállalati szektor által elért nettó árbevétel 
növekedése a 2. prioritás hatására % eredmény 41 237 (2003; 

Mrd Ft  3% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2011 2012 2013 Összesen 
144,0 9,0 0,0 153,0 

 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):  100% ERFA 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0% KMR 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 

221,8 51,0 51,0 51,0 0,0 374,8 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 
Pályázatok, kiemelt projektek 

2011-2013 meghirdethet  összes 
kerete (Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

2.1.1. Vállalati technológiafejlesztés 81,0 

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle bels  fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, 
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók foglalkoztatásával és új 

piacok szerezésével, amelynek keretében el nyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez 
kapcsolódó fejlesztések. 

2.1.3. Komplex technológiafejlesztés és 
foglalkoztatás 45,0 

A jelen pályázati kiírás célja olyan, els sorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld 
gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelked  

foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek meg rzésére vagy új munkahelyek 
teremtésére. 

2.1.4. Környezeti célú fejlesztések 9,0 
Vállalkozások jelenleg is m köd  tevékenységének/technológiájának fejlesztése (akár 

kapacitásb vítése) környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehet ségeinek minél 
nagyobb kihasználásával növelve versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat. 

2.2.1. IKT fejlesztések 9,0 

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermel  képességének er sítése az 
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony 
alkalmazásával a bels  vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban,  a hazai KKV-

szektor versenyképességének növekedésével. 

2.2.4. KKV munkahelyteremtés 9,0 Mikro- és kisvállalkozások munkahely-teremtési képességének támogatása, ösztönzése az 
új munkavállalók foglalkoztatására igényelhet  támogatással. 

2. Prioritás 153,0  
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3. prioritás – Üzleti környezet 
 
I. Prioritás bemutatása 
 

1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

Cél a vállalkozások küls , m ködési környezetének fejlesztése, korszer  IKT (hálózati) infrastruktúra kialakítása, a 
térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelel  információval való ellátása, 
emeltszint  üzleti, piaci tanácsadás nyújtása. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

Szélessávú hálózatot elér  háztartások arányának 
növekedése a program hatására % pont eredmény 89% (2006) 10%pont 

Gazdasági, IKT és logisztikai szolgáltatások 
területén a 3. prioritás hatására el állított BHÉ-

növekedése – TEÁOR alapján 
% eredmény 4731 (2005, 

Mrd Ft,) 8% 

A logisztikai központok szolgáltatási 
árbevételének növekedése a prioritás hatására % eredmény 

208 
 (Mrd Ft, 

2005) 
25% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2011 2012 2013 Összesen 
12,0 29,0 0,0 41,0 

 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):   100% ERFA 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):  0% KMR 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 

20,1 3,0 25,0 10,0 5,0 63,1 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 
Pályázatok, kiemelt projektek 

2011-2013 meghirdethet  összes 
kerete (Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

3.1.2. Körzethálózati fejlesztések 20,0 
Megfelel  kapacitású körzethálózati infrastruktúra hiányosságai miatt, optikai hálózattal el nem 

ért (az uniós terminológia szerint NGA-fehér) települések megfelel  min ség  és kapacitású 
szélessávú eléréséhez támogatás nyújtása.  

3.2.1. Logisztika 11,0 

 Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú 
szolgáltatásokkal történ  kiszolgálása, f ként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet 

játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok 
fejlesztésével, továbbá  a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekel tt az 
általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának b vítésével és min ségének 

javításával a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége javítása, valamint önálló 
logisztikai szolgáltatást végz k támogatása is. 

3.3.3. KKV-k piaci megjelenésének 
támogatása 3,0 Mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának, nemzetközi versenyképességének növelése. 

3.4.1. SaaS központok 1,0 
Alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, ezáltal professzionális 

informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtva (Software as a Service, SaaS) mikro-, 
kis- és középvállalatok számára. 

3.5.1. Esélyegyenl ségi 
célcsoportok a gazdaságban  6,0 Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek 

biztosítják a hátrányos helyzetben lév  munkavállalók számára az egyenl  esélyeket. 
3. Prioritás 41,0  
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4. prioritás – Pénzügyi eszközök 
 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

Cél a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKV-k fejlesztése 
a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehet ségeinek fejlesztésével. Garanciavállalással a 
ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. A t kealapok 
számára a holdingalap kezel  társfinanszírozást tesz lehet vé, a magánbefektet ket a költségek és 
hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történ  befektetésekre. 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 
A hitellel, ill. faktoring szolgáltatással nem 

rendelkez  mikro-, kis- és 
középvállalkozások arányának csökkenése a 

4. prioritás hatására 

%pont eredmény 76,8 
(2004) 12,80 

A pénzügyi közvetítés mélysége a kkv-
szektor tekintetében (hitelállomány/BHÉ) %pont eredmény 25,70 10,00 

A teljesen vagy részben magánt ke 
részvételével m köd  intézményi 

befektet k által kihelyezett t ke állománya 
a kkv-szektor által megtermelt BHÉ 

arányában 

%pont eredmény 0,60 1,40 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2013 Összesen 
203,6 203,6 

 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):   nem releváns 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):  nem releváns 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2013 Összesen 
203,6 203,6 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)* 
 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 
Pályázatok, kiemelt projektek 

2011-2013 meghirdethet  
összes kerete (Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

4.1 

Hitel program mikrofinanszírozó 
szervezetek és hitelintézetek és 

pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

88,7 

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott 
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek 

nyújtásával. 
 

4.2 
Garancia program hitelintézetek 

és pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

58,9 
Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása. 

 

4.3 Közösen létrehozott kockázati 
t kealapok 56,0 

A korai (magvet  és induló), valamint növekedési életszakaszban lév  innovatív mikro-, 
kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása. 

 

4. Prioritás 203,6  
*A támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap m ködésére felhasználható költségtérítést. Az uniós el írások alapján Forráskezel  Szervezet részére nyújtható költségtérítés 
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéb l (hitel programok, a garancia programok és a kockázati t ke programok kereteib l) a programszámlákra összesen 
lehívott összegek maximum 2%-a lehet. A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értend k. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási 
Szerz désben kerül meghatározásra. 
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5. prioritás – Technikai segítségnyújtás 
 
I. Prioritás bemutatása 
 
1. Prioritás tartalma 

Prioritás rövid tartalma 

A GOP 5. prioritás (technikai segítségnyújtás) célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai 
Segítségnyújtás keret egyrészt az OP közrem köd  szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - 
finanszírozására szolgál. 
Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége). 

 
2. A prioritás célkit zései 

Célérték 
Indikátor megnevezése 

Indikátor 
mérték-
egysége 

Indikátor 
típusa Bázisérték 

2015 

Támogatott projektek megvalósulásának aránya % eredmény  90% 

 
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2011 2012 2013 Összesen 
1,5 1,0 0,7 3,2 

 
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):  100% ERFA 
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0% KMR 
 
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés) 

Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon) 

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen 
26,4 1,5 1,0 0,7 0,0 29,6 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Konstrukció kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt 
projektek 2011-2013 

meghirdethet  összes kerete 
(Mrd Ft) 

Konstrukció célja 

5.1.1 

Az operatív program technikai-
adminisztratív lebonyolítása 

(Közrem köd  szervezeti feladatok 
finanszírozása) 

2,8 Közrem köd  szervezeti feladatok finanszírozása 

5.1.2 

A GOP lebonyolításával kapcsolatos 
specifikus feladatok ellátása (a 

monitoring bizottság m ködtetése, 
végrehajtást érint  tanulmányok, 

elemzések elkészítése) 

0,4 GOP monitoring bizottság teljes kör  lebonyolítása, m ködtetése, végrehajtást érint  
tanulmányok, elemzések elkészítése 

5. Prioritás 3,2  



A Kormány 1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a

a) 2012. január 1. és 2012. december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra

1 százalékpont kamattámogatást biztosít;

b) 2012. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Garantiqa

Hitelgarancia Zrt. által vállalt garancia éves díjának 50%-áig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás

nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2012. január 1. és 2012. december 31. között megkötött Széchenyi

Forgóeszköz Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel, és a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ, illetve Támogatást Megelõlegezõ Hitel

hitelszerzõdések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének elsõ három évére (1096 napra) évi 2 százalékpont

kamattámogatást, valamint ezen hitelekhez – ide nem értve a Támogatást Megelõlegezõ Hitelt – nyújtott

garanciavállalás díjának 50%-áig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg garanciadíj

vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

3. Az 1–2. pont szerinti kamat- és garanciadíj-támogatás forrása az éves költségvetési törvényben meghatározott

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert – amennyiben a 3. pontban meghatározott célelõirányzat forrásai

lekötöttsége eléri a 75%-ot –, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a Konstrukciók

támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történõ forrásbiztosítás lehetõségét, és a

vizsgálat eredményének megfelelõen tegyen javaslatot a Kormány számára. A nemzeti fejlesztési miniszter a

3. pontban meghatározott célelõirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségérõl írásban értesíti a nemzetgazdasági

minisztert.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a források 75%-ának lekötését követõ 30 napon belül
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba azzal, hogy a támogatási feltételekre vonatkozó

rendelkezéseket a 2012. január 1-jét követõen kibocsátott kártyákra és a 2012. január 1-jét követõen megkötött

hitelszerzõdésekre alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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. december 1. és 2011. december 31. között
nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl

2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

AlmaVía Travel Kft.

1138 Budapest, Esztergomi út 58.

tel.: +36-20-498-2208

fax: +36-20-498-2208

eng.szám: U-001316

Bejegyezve: 2011. 12. 05.

CSER „S” Tours Utazási Iroda Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.

tel.: +36-76-598-116

fax: +36-76-598-116

eng.szám: U-001319

Bejegyezve: 2011. 12. 15.

Hirschmann Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt.

9171 Gyõrújfalu, Kossuth u. 14.

tel.: +36-96-339-176

fax: +36-96-339-176

eng.szám: U-001318

Változás bejegyzés: 2011. 12. 06.

HORUS Szervezõ Közvetítõ Kft.

1088 Budapest, Rákóczi út 9. fszt. 13.

tel.: +36-1-338-3193

fax: +36-1-700-2110

eng.szám: U-001315

Bejegyezve: 2011. 12. 05.

N-Travel Stúdió Kft.

6800 Hódmezõvásárhely, Szegfû u. 4-6.

tel.: +36-62-420-428

fax: +36-62-420-428

eng.szám: U-001317

Változás bejegyzés: 2011. 12. 05.

World Wings Nemzetközi Repülõjegy-Iroda Kft.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

tel.: +36-1-318-8674

fax: -

eng.szám: U-001320

Bejegyezve: 2011. 12. 19.
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2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése

LILI-N Tour Utazási Szolgáltató Kft.

1035 Budapest, Vörösvári út 17. VII. em. 20.

tel.: +36-1-244-8055

fax: +36-1-244-8054

eng.szám: U-001136

Változás bejegyzés: 2011. 12. 05.

MOZAIK Tours Utazási és Szolgáltató Bt.

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B

tel.: +36-52-531-420

fax: +36-52-531-421

eng.szám: U-000301

Változás bejegyzés: 2011. 12. 05.

Olinera Turisztikai és Informatikai Kft.

1028 Budapest, Hidegkúti út 167.

tel.: +36-1-398-7570

fax: +36-1-398-7571

eng.szám: U-000949

Változás bejegyzés: 2011. 12. 13.

„V and V Travels” Utazásszervezõ és Közvetítõ Bt.

8630 Balatonboglár, Szabadság u. 4.

tel.: +36-85-554-122, +36-1-352-561

fax: +36-85-554-122, +36-1-352-561

eng.szám: U-R00550

Változás bejegyzés: 2011. 12. 21.

Tra-WELL International Utazásszervezõ Iroda és Szolg. Kft.

2090 Remeteszõlõs, Patak sétány 113.

tel.: +36-26-389-935

fax: +36-26-389-935

eng.szám: U-000612

Változás bejegyzés: 2011. 12. 01.

2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásszervezõire, utazásközvetítõire történõ módosítás bejegyzése

B.B. Faktor Kereskedelmi Kft.

2760 Nagykáta, Ady Endre út 39.

tel.: +36-20-983-5549

fax: +36-57-655-562

eng.szám: U-001155

Változás bejegyzés: 2011. 12. 09.
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2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre

törölt engedélyek

MENTHOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1163 Budapest, Sashalmi sétány 7.

tel.: +36-1-413-6404

fax: +36-1-413-6406

eng.szám: U-001100

Törölve: 2011. 12. 13.

Holiday Mix Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.

2094 Nagykovácsi, Arany János u. 7/A

tel.: +36-30-236-1623

fax: +36-26-389-105

eng.szám: U-000524

Törölve: 2011. 12. 14.

MaxFocus Tanácsadó Kft. „felszámolás alatt”

8248 Nemesvámos, Pap István u. 5.

tel.: +36-30-236-1623

fax: +36-26-389-105

eng.szám: U-000524

Törölve: 2011. 12. 20.

SIPI Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

3530 Miskolc, Széchenyi u. 78.

tel.: +36-46-506-435

fax: +36-46-506-434

eng.szám: U-903396

Törölve: 2011. 12. 01.

Zarzura Travel Utazásszervezõ Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 68. fszt. 5.

tel.: +36-1-780-4784

fax: +36-1-799-0774

eng.szám: U-001237

Törölve: 2011. 12. 08.

2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából –

jogszabálysértés miatt – jogerõssé vált, hivatalból törölt engedély

UNIO-TOURS Utazásközvetítõ és Szolgáltató Bt.

1188 Budapest, Nemes u. 47.

tel.: +36-1-291-1720

fax: +36-1-291-1720

eng.szám: U-000446

Változás bejegyzés: 2011. 11. 16.

Jogerõre emelkedett: 2011. 12. 12.
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VIVA-REISEN Utazásszervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1039 Budapest, Maros u. 6.

tel.: +36-1-240-2009

fax: +36-1-240-2009

eng.szám: U-000859

Változás bejegyzés: 2011. 11. 16.

Jogerõre emelkedett: 2011. 12. 12.

2011. december 1. és december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából

jogerõre emelkedett, hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek:

Sopianae-Tours Utazás-Szervezõ és Szolgáltató Kft.

7624 Pécs, Ferencesek u. 12.

tel.: +36-72-522-911

fax: +36-72-522-912

eng.szám: U-000425

Változás bejegyzése: 2011.12.29.
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2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésrõl*

Magyarországon a munkaerõpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlõség elve

érvényesítésével történõ megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas,

rugalmas, a foglalkoztathatóságot elõsegítõ szakképzési rendszer mûködésének elõsegítése, valamint az Alaptörvényben

meghatározott mûvelõdéshez és munkához való jog érvényesülése céljából az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

ALAPELVEK

1. § (1) Magyarországon az elsõ, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerû szakképzés

keretein belül – az e törvényben és a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott feltételekkel –

ingyenesen biztosítja a szakképzõ iskolai tanulók számára.

(2) A szakképzés teljes folyamatában érvényesítendõ az egyenlõ bánásmód követelménye. Az egyenlõ bánásmód

követelményét megszegõ, e törvény hatálya alá tartozó szervezet – a 61. § (3) bekezdésében foglaltak szerint –

eltiltható a szakképzésben való részvételtõl.

(3) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi (különösen a tanuló, a szülõ, a szakképzést folytató intézmény,

a gazdálkodó szervezet és a gazdasági kamara) a szakképzési feladatok megvalósítása során kötelesek egymással

együttmûködni.

(4) A szakképzési feladatellátást a hatékonyság, a szakszerûség és a magas szintû minõség, valamint az egyenlõ esélyû

hozzáférés elvének megfelelõen kell megszervezni.

(5) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi az e törvényben meghatározott szakképzési feladatokból eredõ

kötelezettségeiket és jogaikat a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ szakképzés megvalósítása érdekében

kötelesek teljesíteni és jóhiszemûen gyakorolni.

(6) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok

megvalósítása és együttmûködésük során kötelesek egymást a feladataik ellátásához szükséges körülményekrõl,

adatokról, egyéb információkról kellõ idõben tájékoztatni.

(7) Az iskolai rendszerû szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára történõ felkészítésen kívül az életben való sikeres

boldogulásra történõ felkészítés és a tanuló életkori sajátosságához igazodó nevelés is.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2. § E törvény alkalmazásában:

1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés;

2. egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe

bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások

veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való

felkészülésre;

3. életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérõ támogatása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében

az érdeklõdésének, képességének, személyiségének és a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ pályaterv

kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérõ a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz

kap segítséget;

4. az életpálya-tanácsadás formája: az egyéni tanácsadás, a csoportos tanácsadás, a távtanácsadás és az elérõ program

az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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5. elõírt gyakorlat: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben korábban

megszerzett gyakorlat, amelynek idõtartamát a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (a továbbiakban:

szakmai és vizsgakövetelmény) tartalmazza;

6. elsõ szakképesítés: az iskolai rendszerû szakképzésben elsõként megszerzett, az OKJ-ban szereplõ minden olyan

államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít;

7. eszköz- és felszerelési jegyzék: a szakmai és vizsgakövetelményben szakképesítésenként meghatározott, a képzési

feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök, gépek, szerszámok, alapanyagok, helyiségek és felszerelések minimuma;

8. feladatprofil: a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület rövid

leírása;

9. foglalkoztatási, munkába állási tanácsadás: a munkavállalással, munkahely-megtartással kapcsolatos problémák

feltárása, a problémák megoldásának, a sikeres elhelyezkedés megvalósítási tervének kidolgozása

az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;

10. gazdálkodó szervezet: gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájárulásra kötelezett jogi személy, jogi személyiség

nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó;

11. gyakorlati képzés: a szakmai képzésnek az iskolai tanmûhelyben, az állami felnõttképzési intézmény tanmûhelyében

vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon

része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történõ elsajátítása és

a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerû szakképzés esetén

a szakképzési kerettanterv határoz meg;

12. gyakorlati képzést szervezõ: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelõs szakképzõ iskola vagy e törvény

szerint nyilvántartásba vett gyakorlati képzést folytató;

13. gyakorlati képzést szervezõ székhelye: az a hely, ahol a gyakorlati képzést szervezõ képviseleti jogának gyakorlására

jogosult vezetõ munkahelye található;

14. gyakorlati képzést folytató: gyakorlati képzési tevékenységét iskolai tanmûhelyben, vagy együttmûködési

megállapodás, tanulószerzõdés alapján ténylegesen folytató, a gyakorlati követelményekre való felkészítést végzõ

szerv, amely lehet a gyakorlati képzést szervezõ is;

15. iskolai elõképzettség: a szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség;

16. iskolai rendszerû szakképzés: a köznevelés keretében a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben és az e törvényben

meghatározott, szakképzõ iskolában folyó szakképzés, résztvevõi a szakképzõ iskolával tanulói jogviszonyban állnak;

17. iskolai tanmûhely: olyan szakképzõ iskolai gyakorlati képzõhely, amely a szakképesítés jellegétõl függõen lehet

mûhely, tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, demonstrációs

terem, gyakorló- és szaktanterem stb;

18. iskolai pályaválasztási tanácsadás: a pályaválasztási döntés elõsegítése az életpálya-tanácsadási szolgáltatás

keretében, a tanulmányok iskolai rendszerû vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben történõ folytatása érdekében,

olyan tanulási-képzési lehetõség, iskolatípus, szakképesítés kiválasztása, amely a tanácskérõ igényeinek és

a munkaerõ-piaci keresletnek megfelel;

19. iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés: jogszabályban meghatározott és hatóság által szabályozott tartalmú és

célú képzés, amelynek eredményeként hatóság által meghatározott tevékenység folytatására feljogosító irat

(engedély, bizonyítvány, a képzõ intézmény által kiállított igazolás stb.) kiadására kerül sor, vagy amely képzés

hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység nem folytatható;

20. jelenléti óraszám: a kötelezõ tanórai foglalkozások azon része, amelyeken a részvétel a tanulónak az iskola

feladatellátási helyén való személyes megjelenéséhez kötött;

21. komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanuló és az iskolarendszeren kívüli

szakképzésben részt vevõ felnõtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek,

ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez

tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító,

jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;

22. költségvetési hozzájárulás: a központi költségvetésbõl a nem állami köznevelési intézmények mûködéséhez nyújtott,

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott támogatás;

23. költségvetési támogatás: a szakképzõ iskolai feladatok ellátására a központi költségvetés terhére vagy önkormányzati

forrásból nyújtott – a költségvetési hozzájárulást is tartalmazó – támogatások összessége;

24. második és további szakképesítés: az iskolai rendszerû szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplõ minden olyan

államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és már
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meglévõ, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második és további szakképesítés költségvetési

támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplõ, államilag elismert szakképesítést,

amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévõ

szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – szakmai és

vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhetõ szakképesítés;

25. mesterképzés: olyan képzési forma, amelynek során meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal

rendelkezõ szakembereket mestervizsgára készítenek fel a szakmai tevékenység mester szintû gyakorlásához

szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, a vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági, jogi és munkaügyi, továbbá

a tanulók képzéséhez szükséges alapvetõ pedagógiai ismeretek elsajátításával;

26. mestervizsga követelményei: a szakképesítésért felelõs miniszter által – a pedagógiai tartalom tekintetében

az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével – rendeletben kiadott dokumentum, amely a mestervizsgának

az országos gazdasági kamara (a továbbiakban: gazdasági kamara) által – az országos gazdasági érdekképviseleti

szervezetekkel együttmûködve – meghatározott követelményeit, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos

követelményeket tartalmazza;

27. modultérkép: az egyes szakképesítések – szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott – szakmai modulját vagy

moduljait, valamint azok egymáshoz történõ kapcsolódásait tartalmazó dokumentum;

28. modulzáró vizsga: az iskolarendszeren kívüli képzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként

a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény

meggyõzõdik arról, hogy a képzésben részt vevõ elsajátította a szakmai és vizsgakövetelmény egyes

követelménymoduljaiban elõírtakat;

29. munkahelyi gyakorlat: a szakképesítés megszerzése keretében folyó gyakorlati képzésnek a munkahelyen

(a munkavégzéshez hasonló feltételek között, életszerû szituációban) megvalósuló része, amelynek feltételeit

a gyakorlati képzés szervezõje biztosítja, és amelynek során a szakképzésben részt vevõ elsajátítja a munkaerõpiac által

is igényelt gyakorlati tudáselemeket, kompetenciákat;

30. országos gazdasági érdekképviseleti szervezet: a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott szervezet;

31. pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történõ bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben

meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy

képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és

a választott tevékenység, foglalkozás ellátására;

32. pályainformáció-nyújtás: az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében a foglalkoztatási, munkavállalási,

közgazdasági, pénzügyi, jogi, társadalombiztosítási, migrációs – az információkérõt az adott helyzetben

a döntéshozatalhoz segítõ – információkat magában foglaló olyan pályainformációs tanácsadás, amely felöleli a teljes

egyéni életút támogatását a kisiskoláskortól a munkaerõpiac elhagyásáig, ötvözi a képzések teljes világáról szóló

információnyújtást és a munkaerõpiac megismertetését, a képzés és munka világának kapcsolódását;

33. pályakorrekciós tanácsadás: a nem piacképes szakmai végzettséggel rendelkezõ tanácskérõ támogatása új képzési

irány vagy foglalkozás megtalálásában az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében, amelynek alanya minden

olyan szakképesítéssel rendelkezõ személy, akinek a pályaválasztása nem volt megalapozott, vagy szakképesítése

nem piacképes;

34. sajátos nevelési igényû tanuló, vizsgázó: a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott sajátos nevelési

igényû gyermek, tanuló, és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgázó, fogyatékossággal élõ felnõtt;

35. rehabilitációs képzés: a megváltozott munkaképességû, fogyatékossággal élõ személy sajátos képességeire alapozó, és

azt fejlesztõ szakmai képzés, át- és továbbképzés, amely az érintett munkavállalási esélyének, további

munkahelymegtartó képességének javítását szolgálja;

36. szakiskolai végzettség: szakiskolában szerzett középfokú iskolai végzettség, amely egyúttal az OKJ-ban

meghatározottak szerint államilag elismert szakiskolai szakmai végzettséget is tanúsít;

37. szakképzési kerettanterv: a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a szakképesítés követelményei

átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezõen alkalmazandó dokumentum, amelyet a szakiskolai

képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolákban ágazatonként a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs

miniszter rendeletben ad ki az oktatásért felelõs miniszterrel és az adott szakképesítésért felelõs miniszterrel

egyetértésben;

38. szakmai ellenõrzés: a törvényességi és hatósági ellenõrzés mellett a szakképzés ágazati irányításának olyan eszköze,

amelynek keretében a hatályos követelmények érvényesülésének szakmai vizsgálata, a kapott eredmények

értékelése, az információknak a döntéshozók számára történõ visszacsatolása történik meg;
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39. szakmai elõképzettség: a szakképesítés megkezdésének feltételéül szolgáló, a szakképesítés megszerzéséhez

szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

tartalmazza;

40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott kötelezõ közismereti érettségi

vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelezõ szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával

megszerezhetõ végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör

betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelezõ szakmai vizsgatárgy teljesítése a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény

szerinti magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minõsül;

41. szakmai és vizsgakövetelmény: a szakképesítésért felelõs miniszter által rendeletben kiadott központi képzési

dokumentum, amely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történõ felkészülés szakmai

követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges

teljesíteni;

42. szakmai követelmény: olyan követelmény, amely a gazdaságnak az adott szakemberrel szemben támasztott elvárásait,

a szakma gyakorlása közben végzendõ feladatok megoldásával kapcsolatban támasztható követelményeket tükrözi.

Magába foglalja a munkába lépéshez és a munkavégzés során szükséges kompetenciák (munkaköri követelmények)

szintjét, tartalmát, minõségét;

43. szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések

esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi,

a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját;

44. szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképzési kerettantervben elõírt tantárgy;

45. továbbtanulási tanácsadás: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerû vizsgálata, és

ennek alapján továbbtanulási irány ajánlása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;

46. vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülõ, a feladatra elszámolható mûködési

célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada;

47. vizsgafeladat: tartalmazza az írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység(ek) célját és

a teljesítés meghatározó körülményeit, amelyhez legalább egy vizsgatevékenységet kell hozzárendelni;

48. vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait megilletõ díjazás;

49. WorldSkills és EuroSkills: nemzetközi szakképzési versenyek, amelyeket 1954 óta szervez a WorldSkills International

nemzetközi nonprofit szervezet, tagjai az adott ország szakképzésért felelõs szervezetei. Mindkét verseny

megrendezésére felváltva, páros és páratlan években kétévente kerül sor a tagországok legjobb ifjú szakmunkásai

részvételével.

MÁSODIK RÉSZ
A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

III. FEJEZET

A TÖRVÉNY HATÁLYA

3. § (1) E törvény hatálya az iskolai rendszerû szakmai képzésre (szakképzésre), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai

képzések esetén – a felnõttképzésrõl szóló törvény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére

irányuló szakmai képzésre terjed ki. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozásában a további szabályokat

a felnõttképzésrõl szóló törvény határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai képzés

a) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott Köznevelési Hídprogram keretében megszerezhetõ

részszakképesítés megszerzésére,

b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, továbbá

c) munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítõ végzettség megszerzésére

irányul.

(3) E törvény hatálya kiterjed

a) a szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására

irányuló képzésre,
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b) az (1) és a (2) bekezdésben szabályozott tevékenységet folytató és abban részt vevõ valamennyi szervezetre és

magánszemélyre,

c) az országos gazdasági kamarákra, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekre, továbbá a 7. §

(1) bekezdés k) pontjában meghatározott szakmai szervezetre és szakmai kamarára az e törvényben szabályozott

feladataik ellátása tekintetében, továbbá

d) a komplex szakmai vizsgára, a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményre, valamint a komplex szakmai

vizsgán és a szakmai vizsgáztatásban résztvevõre.

(4) E törvény hatálya kiterjed az alapfokú iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és a szakközépiskolában folyó

pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatásban résztvevõkre és a pályaorientációs

tanácsadást nyújtókra, továbbá a pályakövetési rendszert mûködtetõ szervre és azokra, akiknek a pályakövetési

rendszer felé adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn.

(5) E törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti felsõoktatásról szóló törvényben szabályozott felsõoktatási szakképzésre,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló

törvényben szabályozott okleveles könyvvizsgálói képesítésre és az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû

képzésekre.

IV. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

1. A szakképzés intézményei

4. § (1) A szakképzés intézményei:

a) a szakközépiskola,

b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztõ speciális szakiskolát is [a továbbiakban az a) és

b) pont alattiak együtt: szakképzõ iskola],

c) az állami felnõttképzési intézmény, valamint

d) a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény.

(2) A szakképzõ iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében – az e törvényben meghatározottak

szerint – térségi integrált szakképzõ központ keretében mûködik.

(3) A szakképzõ iskola létesítésére, fenntartására és mûködésére – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével –

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény, az állami felnõttképzési intézmény létesítésére, fenntartására és mûködésére

a felnõttképzésrõl szóló törvény, a térségi integrált szakképzõ központ létesítésére, fenntartására és mûködésére

e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezõ egyéni vállalkozó, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel

nem rendelkezõ gazdasági társaságai szakképzõ iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak

iskolai rendszerû szakképzésben gyakorlati képzést.

2. A szakképzõ iskola fenntartása és a térségi integrált szakképzõ központ

5. § (1) A szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója szakképzési feladatait egyetlen szakképzõ iskola fenntartásával

látja el, a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Ha az állami, önkormányzati fenntartónként számított szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó esetében

meghaladja a tízezret, akkor az állami, önkormányzati fenntartó több szakképzõ iskola fenntartásával is elláthatja

a szakképzési feladatokat úgy, hogy valamennyi szakképzõ iskola tanulói létszáma az ötezer fõt meghaladja.

(3) A (2) bekezdés szerinti tanulói létszám megegyezik a szakképzõ iskolai osztályban tanulók – három tanítási év

átlagában számított – hivatalos októberi statisztikai létszámával. A tanulói létszám megállapításánál az esti és

a levelezõ oktatás munkarendje szerinti oktatásban részt vevõ tanulók létszámát kettõvel kell elosztani.

(4) Ha a megyében az állami, önkormányzati fenntartású szakképzõ iskolai tanulólétszám a tízezret nem éri el, a megyei

szakképzõ iskolai feladatok legfeljebb két – legalább kétezer tanulóval mûködõ – állami, önkormányzati fenntartású

szakképzõ iskola keretében láthatóak el.
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(5) Kizárólag mûvészeti szakmacsoportba tartozó szakképzési feladatok, valamint a speciális szakiskolai és

a készségfejlesztõ speciális szakiskolai feladatok önálló szakképzõ iskola keretében is elláthatóak, amely szakképzõ

iskolára a (2)–(4) bekezdésben foglalt létszámfeltételeket figyelmen kívül kell hagyni.

(6) A térségi integrált szakképzõ központ a szakképzési feladatellátás olyan együttmûködési rendszere, amelynek

feladata az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és

a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és

fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerõ-piaci igények iskolai rendszerû szakképzésben való érvényesítése.

A térségi integrált szakképzõ központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is együttmûködhetnek.

(7) Térségi integrált szakképzõ központ állami, önkormányzati fenntartó esetén az (1)–(5) bekezdés szerint mûködõ

egyetlen szakképzõ iskola, ha a (3) bekezdésben meghatározott számítás szerinti tanulói létszáma meghaladja

a kétezret, és a szakképzõ iskola (tagintézménye és telephelye) más térségi integrált szakképzõ központnak nem tagja.

(8) Egy szakképzõ iskola több térségi integrált szakképzõ központnak nem lehet tagja.

(9) A térségi integrált szakképzõ központot az állami szakképzési és felnõttképzési szerv tartja nyilván.

(10) A térségi integrált szakképzõ központ – a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint – részt vehet

az iskolarendszeren kívüli szakképzésben.

(11) A fenntartó a (2)–(4) bekezdésben foglalt létszámfeltételek teljesülését szakképzõ iskolájában folyamatosan vizsgálja.

Amennyiben a hivatalos októberi statisztikai adatok alapján a fenntartó azt állapítja meg, hogy intézményében

a (2)–(4) bekezdésben elõírt feltételek szerinti tanulói létszám nyolcvanöt százalékát egymást követõ két tanévben

a (3) bekezdés szerinti tanulói létszám nem éri el, úgy a fenntartó intézkedési tervet készít, amelyet a területileg

illetékes kormányhivatal hagy jóvá, ennek alapján a fenntartó a következõ tanév végéig dönt az átszervezésrõl.

(12) A szakképzési feladatellátásban a települési önkormányzat fenntartóként a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben

meghatározott köznevelési szerzõdés és az e törvényben meghatározott szakképzési megállapodás alapján részt

vehet azzal, hogy

a) a szakközépiskolai feladatellátásban az azonos feladatellátási helyen a szakközépiskolai feladatok mellett más,

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, nem szakképzési feladatot is ellát, és a fenntartott

intézményben a szakközépiskolai tanulólétszám aránya nem haladja meg a huszonöt százalékot,

b) a szakközépiskola kizárólag a mûvészeti szakmacsoportban lát el szakképzési feladatokat, az a) pontban

meghatározott létszámarány teljesítése nélkül,

c) az átvett feladatok tekintetében a felnõttoktatási feladatokat is köteles átvenni, ha a felnõttoktatási feladat

ellátására vonatkozóan köznevelési szerzõdés és szakképzési megállapodás nincs.

(13) A (12) bekezdésben meghatározott fenntartó részt vehet a speciális és a készségfejlesztõ speciális szakiskolai

feladatellátásban. A (12) bekezdés a) pontja szerinti létszámarányt a köznevelési szerzõdés megkötésekor kell vizsgálni

azzal, hogy az iskola hivatalos októberi statisztikai adatai alapján három tanítási év átlagában a nappali rendszerû

iskolai oktatásban részt vevõ iskolai tanulóinak létszámát kell figyelembe venni.

(14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerû

szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által alapított és fenntartott szakképzõ iskolában, vagy más

fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelõs miniszter egyetértésével kötött – a nemzeti köznevelésrõl szóló

törvényben meghatározott köznevelési szerzõdés és szakképzési megállapodás alapján folyhat.

HARMADIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS DOKUMENTUMAI

V. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS DOKUMENTUMAI

3. Az Országos Képzési Jegyzék

6. § (1) Az állam által elismert szakképesítéseket az OKJ tartalmazza.

(2) Az OKJ tartalmazza

a) a kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben oktatható szakképesítéseket,

b) az iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható szakképesítéseket,
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c) a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket, továbbá

d) a szakképesítés-ráépüléseket és a részszakképesítéseket.

(3) Az OKJ-ban kell meghatározni

a) a szakképesítés azonosító számát, szintjét és megnevezését,

b) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függõ adott idõtartamát (az iskolai

rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamok számát, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben

az óraszámot),

c) a szakképesítések szakmacsoportját és szakközépiskolai ágazat szerinti besorolását,

d) annak a megjelölését, hogy a szakképesítés a levelezõ, a távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti

képzésben oktatható,

e) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter

megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter). Szakképesítésért felelõs miniszternek

szakképesítésenként egy miniszter nevezhetõ meg.

(4) A szakképesítésért felelõsként a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és a Közbeszerzések Tanácsának elnöke is

megjelölhetõ, amennyiben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kidolgozása az õ feladatkörébe

tartozik.

(5) A Központi Statisztikai Hivatal elnöke hatáskörébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó, e törvényben meghatározott

rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Központi Statisztikai Hivatal elnöke véleményének kikérésével a Központi

Statisztikai Hivatal felügyeletét ellátó miniszter gyakorolja.

(6) A Közbeszerzések Tanácsának elnöke hatáskörébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó, e törvényben meghatározott

rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Közbeszerzések Tanácsának elnöke véleményének kikérésével az állami

vagyon felügyeletéért felelõs miniszter gyakorolja.

4. A szakmai és vizsgakövetelmény

7. § (1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és mûködését

biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi elemei

a következõk:

a) a szakképesítés OKJ-ban szereplõ azonosító száma, megnevezése és a hozzárendelt FEOR-szám,

b) a szakképesítés jellegétõl függõen a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek

(a továbbiakban: bemeneti kompetencia), az iskolai és szakmai elõképzettség, az egészségügyi alkalmassági

követelmények, a pályaalkalmassági követelmények, valamint az elõírt gyakorlat,

c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület rövid leírása

(feladatprofil),

d) a 6. § (3) bekezdés b) pontjában szereplõ adatok,

e) az elméleti és gyakorlati képzési idõ aránya, szakképzõ iskolában a szakképzési évfolyamok száma, az irányítás

melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat mérõ szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga)

szervezésének lehetõsége,

f) a szakképesítéshez (a szakképesítés szakirányához, részszakképesítéshez, szakképesítés-ráépüléshez) tartozó,

kormányrendeletben meghatározott szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma,

g) a komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények közül

ga) a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei, beleértve a nyelvvizsga, modulzáró vizsga letételére

vonatkozó feltételek,

gb) a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei,

gc) a vizsgatevékenységek alóli felmentés esetei, módja és feltételei,

gd) a vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidõpontjaira, a vizsgaidõszakokra, a vizsgatevékenységek

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre

vonatkozó részletes szabályok,

ge) a vizsgatevékenységek és a komplex szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgáztatás általános

szabályairól és eljárási rendjérõl szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat)

meghatározottaktól eltérõ szempontjai,

h) a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és

felszerelési jegyzék,
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i) az iskolai rendszerû szakképzés esetében a szorgalmi idõszakot követõen teljesítendõ összefüggõ szakmai

gyakorlat idõtartama,

j) az iskolai rendszerû oktatásban, a szakképzésben, a felsõoktatásban, a nonformális és informális tanulással,

továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak, a szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyi vizsgának vagy

az ágazati szakmai érettségi vizsgának a szakmai követelmények teljesítésébe történõ beszámíthatósága,

k) amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik országos gazdasági kamara hatáskörébe vagy országos

gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai vizsgabizottságban való részvételre a szakmai

és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezet vagy az ágazat egészében érdekelt szakmai kamara

(a továbbiakban: szakmai szervezet, szakmai kamara).

(2) A szakképesítés szakmai követelményei a követelménymodulokat tartalmazó kormányrendeletben kiadott

– az (1) bekezdés f) pontja szerint meghatározott – követelménymodulokból állnak.

(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek alapján a szakképzõ iskolában a pedagógiai program

részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnõttképzésrõl szóló

törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.

5. A szakképzési kerettanterv

8. § (1) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes,

kötelezõen alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint folyik.

(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az iskolai

tanmûhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhetõ szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra.

A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában évfolyamonként a kötelezõ tanórai foglalkozások

megtartásához rendelkezésre álló idõkeret legalább harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben

meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.

(3) A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a szakmai

elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési

évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania

kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon a kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához

rendelkezésre álló idõkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan

százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.

(4) A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és

témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy

a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények

teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait.

A szakképzési kerettanterv tartalmazza, hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai követelménymodulnak felel

meg.

(5) Az adott szakképzõ iskola típusára és évfolyamára – a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben – a nappali rendszerû

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelezõ szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább kilencven

százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott idõkeret szakmai tartalmát

a szakképzõ iskola szakmai programja határozza meg.

(6) Az alapfokú iskolai hiányosságok pótlását célzó Köznevelési Hídprogramban a felzárkóztató képzést, valamint a 3. §

(2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzést külön egységes kerettanterv határozza meg.

(7) A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter – az oktatásért felelõs miniszterrel és

az adott szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértésben – adja ki rendeletben.
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NEGYEDIK RÉSZ
A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS

VI. FEJEZET

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA, A MODULZÁRÓ VIZSGA, A SZINTVIZSGA ÉS A SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG

6. A komplex szakmai vizsga

9. § (1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történõ felkészítés

a szakképzõ iskola szakképzési évfolyamain és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik.

(2) A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és

vizsgakövetelményben elõírt szakmai követelményeknek a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes

eljárás keretében méri.

(3) A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései

szerint kell megtartani.

(4) Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és

vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt.

(5) A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól – a 11. §-ban és a vizsgaszabályzatban foglalt kivételekkel –

felmentés nem adható.

(6) A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amely Magyarország területén szervezhetõ. A komplex szakmai vizsgát

vizsgabizottság elõtt kell letenni. A komplex szakmai vizsga vizsgabizottsága Magyarország címerét tartalmazó

körbélyegzõt használ.

(7) A szakmai vizsgabizottság a vizsgázó komplex szakmai vizsgán nyújtott teljesítménye alapján részszakképesítést

igazoló bizonyítványt állíthat ki, ha a vizsgázó csak a komplex szakmai vizsga követelményeinek egy részét teljesítette,

és a vizsgázó által teljesített követelmények megfelelnek valamely részszakképesítés vagy részszakképesítések

követelményeinek.

(8) A komplex szakmai vizsgán csak olyan bizonyítvány és nyomtatvány használható, amelyet a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter hagy jóvá. A bizonyítvány és a nyomtatvány elõállításához és forgalmazásához

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter engedélye szükséges.

(9) A komplex szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásáról a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter gondoskodik.

7. A modulzáró vizsga

10. § (1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési szakaszok lezárásaként a szakmai

és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelõ modulzáró vizsgát szervez. A modulzáró vizsga

a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhetõ.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és

vizsgakövetelményben elõírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékûek az adott

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

8. A sajátos nevelési igényû vizsgázó szakmai vizsgája

11. § (1) A sajátos nevelési igényû vizsgázó részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és

egészségügyi alkalmassági követelmények, valamint a fogyatékossággal élõ emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének

figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá

segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A felkészítés és a vizsgáztatás során is

biztosítani kell a sajátos nevelési igényû vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.

(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényû vizsgázót – a gyakorlati vizsgatevékenység

kivételével – mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás

kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység
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idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt,

segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott

segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli

(interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)

vizsgatevékenységgel történõ felváltását.

(3) A mentesítésrõl iskolai rendszerû szakképzés esetén a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben a sajátos nevelési igény

megállapítására felhatalmazott szakértõi és rehabilitációs bizottság, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén

a szakértõi bizottság kettõ évnél nem régebbi véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó

fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelõ vagy szakgondozó intézmény szakorvosának

véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.

(4) Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható,

és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli

általános felmentéshez.

9. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmények és feladataik a komplex szakmai vizsgán

12. § (1) Az iskolai rendszerû szakképzésben – a 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a szakképzõ iskola

a) a vele tanulói jogviszonyban állók tekintetében a szakképzõ iskola által oktatott szakképesítések vonatkozásában,

b) a vele ugyanazon – a 4. § (2) bekezdésében meghatározott – térségi integrált szakképzõ központ tagjaként

mûködõ másik szakképzõ iskolával tanulói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések

vonatkozásában

külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai vizsgát.

(2) Iskolarendszeren kívüli szakképzést követõ komplex szakmai vizsgát

a) a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyezõ kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) által lefolytatott

engedélyezési eljárás alapján arra vizsgaszervezési engedélyt (a továbbiakban: vizsgaszervezési engedély) kapott

intézmény,

b) a szakképesítésért felelõs miniszter által jogszabályban kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, felügyelete alá

tartozó szerv által irányított intézmény,

c) az állami szakképzési és felnõttképzési szerv valamennyi szakképesítésre irányuló szakképzés tekintetében,

d) az állami felnõttképzési intézmény az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által

elismert szakképesítésekre irányuló szakképzés tekintetében,

e) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott vizsgaszervezési engedély nélkül is a szakképzõ iskola a vele

a felnõttképzésrõl szóló törvényben szabályozott felnõttképzési szerzõdést kötöttek számára a szakképzõ iskola

által iskolai rendszerben oktatott szakképesítésre (és ezek részszakképesítéseire) irányuló szakképzés

tekintetében

(a továbbiakban az (1) és (2) bekezdésben szereplõk együtt: szakmai vizsgát szervezõ intézmény) szervezhet.

13. § (1) A komplex szakmai vizsga helyét és idõpontját – az iskolai rendszerû szakképzésben a tanév rendjében meghatározott

keretek között – a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek

biztosításáról, és vezeti a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat.

(2) A 12. § (2) bekezdés a)–e) pontjában megjelölt intézményeknek folyamatosan meg kell felelniük a 88. § (4) bekezdés

b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben elõírt általános, továbbá – az adott komplex szakmai vizsga

szervezésének és az adott komplex szakmai vizsgának az idõtartama alatt – a vizsgáztatott szakképesítés tekintetében

a 90. § d) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.

(3) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény ellátja a szakmai vizsgaszabályzatban meghatározott feladatokat.

(4) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai

eredménytelen szakmai vizsga esetén legkésõbb a komplex szakmai vizsgát követõ vizsgaidõszak végéig javító-,

pótlóvizsgát tehessenek.

(5) Az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett komplex szakmai vizsga javító-

vagy pótlóvizsgáját az a szakképzõ iskola is megszervezheti az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában,

amellyel a vizsgázó nem állt tanulói jogviszonyban.

(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben azok számára, akiknek a szakképesítés megszerzésére történõ felkészítése tanulói

jogviszonyban történt, és a tanévet eredményesen lezárták, de a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek
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az elsõ vizsgaidõszakban nem tudtak eleget tenni, a komplex szakmai vizsgát az a szakképzõ iskola is megszervezheti

az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói jogviszonyban.

10. A szakmai vizsgabizottság

14. § (1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére a komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény

alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A komplex szakmai vizsgát szakmai

vizsgabizottság elõtt kell letenni.

(2) A szakmai vizsgabizottság független szakmai testület, amely négy tagból áll. A szakmai vizsgabizottság munkájában

az elnök mellett három tag vesz részt, akik közül legalább egy tag szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik, egy

tag pedig a képzést folytató intézmény által – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – javasolt, a képzésben

részt vett oktató. A szakmai vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter

az állami szakképzési és felnõttképzési szerv útján bízza meg. Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági

kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és

vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata

alapján bízza meg.

(3) A szakmai vizsgabizottság munkájában csak olyan személy vehet részt, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához

vagy a gyakorlati képzés ellátásához jogszabályban elõírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.

(4) Vizsgaelnöki megbízást csak az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által vezetett országos szakképzési

névjegyék részét képezõ vizsgaelnöki névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) szereplõ vizsgaelnök

kaphat.

(5) A szakmai vizsgabizottsági tagságra vonatkozó megbízás az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ

vizsgabizottsági névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplõ személynek adható.

(6) A szakmai vizsgabizottság munkáját szakértõk segíthetik.

(7) A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre

hivatkozva – a közléstõl, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon belül – törvényességi kérelmet

nyújthat be.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes

kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervezõ intézményhez kell benyújtani. A szakmai vizsgát

szervezõ intézmény a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a szakmai

vizsgabizottság állásfoglalásával együtt három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne szerint

illetékes kormányhivatalhoz.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a kormányhivatal a beérkezést követõ naptól számított öt

napon belül bírálja el. A törvényességi kérelemmel és a kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatával

kapcsolatban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A benyújtásra meghatározott

határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.

15. § (1) A szakképesítésért felelõs miniszter elkészíti, és az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére megküldi

az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöknek javasoltak listáját. Az állami szakképzési és

felnõttképzési szerv a vizsgaelnöki névjegyzékre történõ felvételt megtagadja, ha a vizsgaelnöknek javasolt személy

nem felel meg az e törvényben és a vizsgaelnöki névjegyzékre kerülésrõl szóló jogszabályban elõírt feltételeknek.

(2) Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött

megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, a gazdasági kamara közvetlenül tesz

javaslatot az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére a vizsgaelnöki névjegyzékre.

(3) A vizsgaelnöki névjegyzékre javaslatot tevõ szakképesítésért felelõs miniszter és gazdasági kamara a vizsgaelnöki és

a vizsgabizottsági névjegyzékre történõ felvételre vonatkozó javaslatát évente kettõ alkalommal küldi meg az állami

szakképzési és felnõttképzési szervnek.

(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által vezetett vizsgabizottsági névjegyzékre a szakképesítésért felelõs

miniszteren keresztül jelentkezhet az, aki az e törvényben és a szakmai vizsgaszabályzatban meghatározott

feltételeknek megfelel. A vizsgabizottsági névjegyzékre javaslatot tehet a szakképesítés szerint illetékes területi

gazdasági kamara, vagy ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, akkor a szakmai

szervezet vagy szakmai kamara is.
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11. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény adatszolgáltatása

16. § (1) A Kormány gondoskodik a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának és az adatszolgáltatásnak az informatikai

támogatásáról.

(2) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény és a 12. § (2) bekezdése alapján vizsgaszervezési engedéllyel

rendelkezõ intézmény köteles a vizsgázóról elektronikus úton a szakmai vizsgaszabályzat alapján

a) a képzést folytató intézmény adatait, a képzés adatait,

b) a komplex szakmai vizsgán megszerezhetõ szakképesítés adatait,

c) a komplex szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,

d) a szakmai vizsgabizottság határozatát,

e) a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,

f) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,

g) továbbá az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulónak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben

meghatározott oktatási azonosító (a továbbiakban: oktatási azonosító) számát

tartalmazó törzslapot kiállítani, és azt elektronikusan a vizsgaszabályzatban meghatározott határidõn belül az állami

szakképzési és felnõttképzési szervnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a beküldött

törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor felhívja a beküldõt az észlelt hibák harminc napon belüli

kijavítására.

(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv folyamatosan ellenõrzi az elektronikusan beérkezõ adatokat és

a vizsgaelnöki kijelölések alapján a beérkezett törzslapokat, és ha a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény

(2) bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását

észleli, tájékoztatja a vizsgaszervezõ székhelye szerint illetékes hivatalt. A hivatal a 17. § (2) bekezdésében foglaltak

szerint jár el.

12. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény jogszabálysértése

17. § (1) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzése során a vizsgatevékenység

lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés

megszüntetésére. A szakképesítésért felelõs miniszter jogszabálysértés esetén a komplex szakmai vizsgát

– a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint – felfüggesztheti, a komplex szakmai vizsga eredményét megsemmisítheti.

Ha a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény e kötelezettségének a szakképesítésért felelõs miniszter

végzésében meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésért felelõs miniszter a jogszabálysértés

megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki. A szakképesítésért felelõs miniszter az ebben

a bekezdésben szabályozott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

(2) Ha a hivatal vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenység ellenõrzése során azt észleli, hogy a komplex szakmai vizsgát

szervezõ intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelõen látja el, a hivatal végzéssel kötelezi

a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény e kötelezettségnek

a végzésben meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére

ismételten kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki.

VII. FEJEZET

A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY

13. A szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzése az iskolarendszeren kívüli szakképzésben

18. § (1) A vizsgaszervezési engedély – az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében –

visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedõen komplex szakmai vizsgák szervezésére.

(2) Az engedélyezési eljárásért a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény a vizsgaszervezési engedély

megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló

rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3) A hivatal a komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkezõ intézményekrõl az intézmény megnevezését,

székhelyét, a vizsgaszervezési engedélyben szereplõ szakképesítések azonosító számát, megnevezését és
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a vizsgaszervezési engedély kiadásának idõpontját tartalmazó nyilvántartást vezet, továbbá ellenõrzi az engedéllyel

rendelkezõ intézmények vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenységét.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az általa

vezetett minisztérium, valamint a hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követõ

nyolc napon belül frissíteni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi

az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek és az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek.

(5) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez

elõírt szakképesítések komplex szakmai vizsgáit csak a 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt – a szakmai

vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezõ –

intézmény szervezheti.

19. § (1) Ha a komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervezõ intézmény

a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,

b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,

c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy

d) a már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményezõ jogszabálysértést

követ el,

a hivatal – a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként

hivatalból – az intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési

tevékenységtõl. Errõl a jogsértést megállapító határozatban a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményt

tájékoztatni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtõl eltiltó

határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek és az állami szakképzési és

felnõttképzési szervnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és

a szakképesítésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a hivatal honlapján közzé kell tenni.

14. Bírság kiszabása a jogosultság hiányában komplex szakmai vizsgát szervezõ intézménnyel szemben

20. § (1) Ha a hivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott komplex szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl

a komplex szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a hivatal a komplex szakmai vizsgát felfüggeszti, és

ezzel egyidejûleg a szervezõvel szemben bírságot szab ki.

(2) Ha a hivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl a komplex

szakmai vizsga lebonyolítását követõen szerez tudomást, a vizsgát szervezõvel szemben bírságot szab ki.

(3) A hivatal az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert.

A komplex szakmai vizsgát jogellenesen szervezõ köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat a komplex szakmai

vizsga felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétõl, a komplex szakmai vizsga lebonyolítását követõen észlelt

jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül maradéktalanul

visszatéríteni.

(4) A hivatal a szakképesítésért felelõs miniszter (3) bekezdés szerinti értesítésével egyidejûleg tájékoztatja az érintett

vizsgázókat a komplex szakmai vizsga eredménye megsemmisítésének jogkövetkezményérõl és a komplex szakmai

vizsga letételének további lehetõségeirõl.

ÖTÖDIK RÉSZ
AZ ISKOLAI RENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS

VIII. FEJEZET

A SZAKKÉPZÕ ISKOLA

15. A szakközépiskola

21. § (1) A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött

– a Nemzeti alaptantervre épülõ kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös
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tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv

szerint.

(2) A szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára elõírt szakmai érettségi vizsgatárgy

követelményei szerint felkészít a kötelezõ szakmai érettségi vizsgatárgyból tehetõ érettségi vizsgára. A szakmai

érettségi vizsga vizsgakövetelményeit – a közismereti érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével –

az ágazatokra elõírt kötelezõ szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.

(3) A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz

tartozó szakképesítésre.

(4) A szakközépiskola tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban

meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára

történõ felkészítés folyik.

(5) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkezõ, érettségi végzettséget szerzett tanulók

részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítés keretében

a szakképzési évfolyamok száma kettõ. Ebben az esetben a szakközépiskola a komplex szakmai vizsgára történõ

felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (elsõ-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyamon

a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által

elõírt követelmények szerint folyik. A tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését

követõen a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehetõ érettségi vizsga teljesítésével szakmai érettségi

végzettséget szerezhet.

(7) Az OKJ szerint iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés-ráépülés esetén a szakképzési

évfolyamok száma a (4)–(6) bekezdésben meghatározottnál több lehet, azonban nem lehet több négy szakképzési

évfolyamnál.

22. § (1) A szakközépiskolába alapfokú iskolai végzettséggel, valamint – ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ tanulói

létszám kétszeresét – a központi felvételi eljárás keretében mért teljesítmény alapján, továbbá indokolt esetben

a szakközépiskola felvételi eljárásában meghatározott követelmények teljesítésével lehet belépni.

(2) A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követõen továbbtanul-e a szakközépiskola komplex szakmai

vizsgára felkészítõ szakképzési évfolyamán.

(3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhetõ szakképesítésekrõl és az adott szakképesítésbe való

bekapcsolódás feltételeirõl a tanulót a szakközépiskolába való jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre

történõ felkészítéskor a tanuló elõzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola

pedagógiai programja részét képezõ szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható,

amelynek mértékérõl és tartalmáról az iskola igazgatója határoz.

(4) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítésbe bekapcsolódhat szakiskolai

végzettség birtokában, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben szabályozottak szerinti, érettségire történõ

középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, hogy a tizennegyedik (második szakképzési) évfolyam

a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzése nélkül már nem kezdhetõ meg.

(5) Ha a tanuló a (4) bekezdés szerint kezdte meg az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítést,

a (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi végzettség megszerzésének

határideje az utolsó szakképzési évfolyam elsõ félévének utolsó tanítási napja.

(6) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola

befejezõ évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésõbb a tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyam elsõ

félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszûnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha

a megadott határidõig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

(7) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat a nevelés-oktatás a szakközépiskolában, ha a szakközépiskola olyan

tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki – figyelembe véve a (4)–(5) bekezdésben foglaltakat – teljesítette

a szakképzési évfolyamra történõ belépés követelményeit.

16. A szakiskola

23. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy

a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.
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(2) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési évfolyamain, ha a szakiskola

olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti kerettantervben elõírt

követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette.

(3) A (2) bekezdés szerint szervezett szakiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti

kerettantervben elõírt követelményeket teljesítõ tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy

szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkezõ tanuló esetén az OKJ-ban az adott

szakképesítésre meghatározottnál eggyel kevesebb.

(4) Azon tanuló részére, aki a szakközépiskolában szakirányú szakmai érettségi végzettséget szerzett, a szakiskolai képzés

– a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint – a (3) bekezdésben meghatározott idõnél rövidebb

idõ alatt is megszervezhetõ.

(5) Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma – a felkészítési idõtõl

függõen – az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól.

24. § (1) A szakiskola szakképzési évfolyamain a szakképzési kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan –

szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

(2) A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény átvételre és felvételre vonatkozó rendelkezései szerint

folytathatja tanulmányait másik szakiskola vagy középiskola megfelelõ évfolyamán. A szakiskolai végzettséggel

rendelkezõ tanulót kérésére a szakközépiskola tizedik évfolyamára kell felvenni, ha a 22. § (1) bekezdése szerinti

követelményeket teljesítette. Amennyiben a tanuló a négy kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi

vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintû szakmai érettségi

vizsgának kell elismerni.

(3) A szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai

követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely

legalább négy kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek

teljesítése egyenértékû a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzésével.

(4) A szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló – (3) bekezdés szerinti – kétéves, érettségire történõ középiskolai

felkészítését a szakközépiskola tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán kell megszervezni azzal, hogy

a szakközépiskola a tanulót a kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti kerettantervben

a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára elõírtak szerint készíti fel.

(5) Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülõ szakirányú szakképesítés megszerzése céljából

a felnõttoktatás keretében folyó iskolai rendszerû szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe

bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti

szakirányú szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthetõ munkakörben szerzett

legalább öt éves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.

IX. FEJEZET

A SZAKMAI KÉPZÉS

17. A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei

25. § (1) A szakképzõ iskolában az iskolai rendszerû szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvény alapján és e törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó

rendelkezései szerint kell megszervezni. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvénynek az osztály- és csoportlétszámokat

meghatározó mellékletében a szakközépiskolai, szakiskolai gyakorlati képzésre megállapított minimális

csoportlétszám feltételeket a tanulószerzõdés alapján és az együttmûködési megállapodás alapján, iskolai

tanmûhelyen kívül folyó gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló esetében nem kell alkalmazni azzal, hogy a maximális

csoportlétszám legfeljebb négy fõvel magasabb lehet.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történõ továbbhaladással

kezdõdik.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelõs

miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján szakmai elméleti és

gyakorlati képzés keretében történik.
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(4) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzés szakképzõ iskolában folyik.

(5) A szakképzõ iskolában a tanuló részszakképesítésre nem iskolázható be kivéve, ha a felkészítés a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram keretében, valamint a speciális szakiskolában

és a készségfejlesztõ speciális szakiskolában részszakképesítés megszerzésére irányul.

(6) Az állami felnõttképzési intézmény a szakképzõ iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján részt vehet az iskolai

rendszerû gyakorlati képzésben is.

26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – a 42. § (6) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével – a szakképzõ iskolában kell megszervezni.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi idõszakban teljesítendõ gyakorlati képzésbõl és

a szorgalmi idõszakon kívüli összefüggõ szakmai gyakorlati képzésbõl áll.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggõ szakmai gyakorlat kivételével – csak a tanév

szorgalmi idõszakában szervezhetõ meg. Az õszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem

szervezhetõ.

(4) A gyakorlati képzést lehetõleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással kell megszervezni. Ettõl

a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképzõ iskola közötti megállapodással lehet eltérni.

(5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi idõszakra meghatározott

gyakorlati óraszámon és az összefüggõ szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson

való részvételre nem kötelezhetõ.

(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben az összefüggõ szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben

meghatározott gyakorlat része.

(7) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon tanulószerzõdés alapján folyó gyakorlati

képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket

a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A tanuló foglalkoztatására – e törvény eltérõ

rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanuló

a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó

rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót,

munkáltatón a gyakorlati képzés szervezõjét, munkaviszonyon a tanulószerzõdéses jogviszonyt, szakszervezeten

a tanulói szakszervezetet kell érteni.

27. § (1) A szakképzõ iskolában és a felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre elõírt – megegyezõ

tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképzõ iskola pedagógiai programja részét képezõ szakmai programban

meghatározottak szerint be kell számítani. Az elõzetes tanulmányok és az azokkal megegyezõ tartalmú

követelmények teljesítésének egyidejû igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképzõ iskola vezetõjéhez kell

benyújtani. A beszámítható elõzetes tanulmányokról és teljesített követelményekrõl a szakképzõ iskola vezetõje

határozattal dönt. A szakképzõ iskola vezetõjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése elõtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban,

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idõ – a szakképzõ iskola vezetõjének

egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható.

(3) Módosított vagy új OKJ, szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési kerettanterv alapján iskolai rendszerû

szakképzésben a szakmai elméleti és gyakorlati képzés csak akkor indítható, ha a módosított vagy új OKJ az indítandó

képzés tanévét megelõzõ év augusztus 31-ig, a módosított vagy új szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési

kerettanterv kiadására az indítandó képzés tanévét megelõzõ naptári év utolsó munkanapjáig sor került.

(4) Iskolai rendszerû szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és

vizsgakövetelményben elõírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,

és ez alapján elõreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

(5) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképzõ iskola vagy gyakorlati képzést folytató szervezet által fenntartott

és mûködtetett gyakorlati képzõhelyen megszervezhetõ és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való

felkészítés jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak.
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18. A szintvizsga

28. § (1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az elsõ szakképzési évfolyamon elsajátította-e

az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos

gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselõjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben elõírt

szintvizsgát szervez az elsõ szakképzési évfolyam tanévében, február elsõ tanítási napjától április utolsó tanítási

napjáig terjedõ idõszakban.

(2) Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet

hatáskörébe sem, a gazdasági kamara a szintvizsga megszervezésébe a szakmai szervezet vagy szakmai kamara

képviselõjét vonja be.

(3) A szintvizsga a tanuló számára kötelezõ, függetlenül attól, hogy tanulószerzõdést kíván-e kötni. A szintvizsga

eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítõ tanuló részére

a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelõzõen pótló szintvizsgát szervez.

(4) Tanulószerzõdést csak olyan szakiskolai tanuló köthet, aki eredményes szintvizsgát tett. A szintvizsgát

a tanulószerzõdés keretében megvalósuló gyakorlati képzés megkezdését megelõzõen kell megszervezni.

(5) A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a gazdasági kamara a szakiskola – és

a (2) bekezdésben megjelölt szervezet – közremûködésével dolgozza ki. A szakiskola a felvételkor ismerteti

a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga

követelményeinek nyilvánosságát.

19. A szakmai képzés ingyenessége

29. § (1) Az állam által költségvetési támogatásban részesített iskolai rendszerû szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek

figyelembevételével – ingyenes

a) a tanuló részére az elsõ szakképesítésre történõ felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés

a szakiskolai képzésben az OKJ-ben elõírt képzési idõnél két tanévvel hosszabb ideig, az érettségi végzettséggel

rendelkezõ tanulók esetén az OKJ-ben elõírt képzési idõnél egy tanévvel hosszabb ideig, függetlenül az oktatás

munkarendjétõl,

b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történõ felkészítés hat tanéven keresztül,

c) szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló részére a 24. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott kétéves,

érettségire történõ középiskolai felkészítésben három tanév,

d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító érettségi vizsga,

e) szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkezõ tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból

tett érettségi vizsga,

f) a tanuló részére az iskolai rendszerû szakképzésben az elsõ komplex szakmai vizsga és elsõ alkalommal

a javítóvizsga.

(2) Azon tanulótól, akinek az (1) bekezdés szerint a képzésben való részvétel ingyenes, a gyakorlati képzést folytató

szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért

a tanulótól vagy a tanuló szülõjétõl (gyámjától) nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülõje (gyámja)

pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást

vagy költségtérítést.

(3) Az illetékes szakképzõ iskola a (2) bekezdés szerinti tilalom megszegésérõl a tudomására jutástól számított tizenöt

napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést

folytató szervezetet a területileg illetékes gazdasági kamara – a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel

együttmûködve – a 60. §-ban meghatározott ellenõrzés eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati

képzésben való részvételtõl.

(4) A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a tanulótól vagy szülõjétõl (gyámjától) elfogadott

pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítés összegét a területileg illetékes gazdasági kamara

eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül visszafizetni a tanulónak vagy a tanuló szülõjének (gyámjának).

(5) A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést folytató szervezet nevét a gazdasági kamara nyilvánosságra hozza a honlapján

a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül.
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X. FEJEZET

A SZAKMAI ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÁRGYAT OKTATÓK

20. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények

30. § (1) A szakképzõ iskolában folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben elõírt

képesítésû pedagógusok és szakemberek láthatják el az e törvényben foglalt eltérésekkel.

(2) A szakképzési kerettanterv a szakképzõ iskolában az egyes tantárgyak oktatása tekintetében a nemzeti köznevelésrõl

szóló törvényben elõírt végzettségen túl további végzettséget is elõírhat.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény elõmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni a szakképzõ iskolában szakmai elméleti tárgyat oktató, pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ

tanárokra, mindaddig, amíg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályainak alkalmazása számukra

kedvezõbb, mint a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény pedagógus-életpálya elõmeneteli és illetményrendszerének

szabályai, továbbá a szakképzõ iskolában oktató, felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ gyakorlati oktatókra.

(4) A szakképzõ iskolában közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként elsõsorban pedagógus

végzettséggel vagy szakoktatói végzettséggel rendelkezõ gyakorlati oktatót kell alkalmazni.

(5) A szakképzõ iskolában szakmai elméleti tárgy oktatására közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy

óraadóként határozott idõre foglalkoztatható az a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ szakember is, aki

az elõírt felsõfokú végzettséggel rendelkezik, amennyiben a munkakör pedagógus végzettséggel rendelkezõvel nem

tölthetõ be. Ha a szakember nem vállalja a pedagógus végzettség megszerzését, határozott idõre szóló

foglalkoztatása legfeljebb öt évig tart. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott állandó saját

alkalmazotti létszámra vonatkozó feltétel teljesítésének vizsgálatakor a szakképzõ iskola alapfeladatának ellátásához

szükséges számított alkalmazotti létszámából – legfeljebb harminc százalékos mértékben csökkentve – le kell vonni

az e bekezdés szerint betöltött alkalmazotti létszámot.

(6) Ha a (5) bekezdésben meghatározott szakember vállalja a pedagógus végzettség megszerzését, bekapcsolódhat

a pedagógus-életpálya elõmeneteli és illetményrendszerébe az alábbi eltérésekkel:

a) a szakember besorolásánál a munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú végzettség megszerzése után

munkavégzésre irányuló jogviszonyban szakirányú, nem pedagógus munkakörben szerzett gyakorlatot be kell

számítani azzal, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott pedagógus II. fokozatba

a pedagógus végzettség megszerzéséig nem léphet,

b) a szakembert, amennyiben a munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú végzettség megszerzése után

munkavégzésre irányuló jogviszonyban legalább két év szakirányú, nem pedagógus munkakörben szerzett

gyakorlattal rendelkezik, minõsítési eljárás nélkül a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott

pedagógus I. fokozatba kell sorolni,

c) a szakembernek a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott pedagógus II. fokozat eléréséhez elõírt

gyakorlat teljesítéséig meg kell szereznie a pedagógus végzettséget.

(7) A szakképzõ iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven keresztül a szakképzõ

iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember

pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett

gyakorlattal nem rendelkezik. A mentorok feladatait a szakképzõ iskola pedagógiai programjában szabályozza.

(8) A szakképzõ iskola a beiskolázási terv szerint továbbképzés céljából elsõsorban

a) a pedagógus végzettség megszerzése érdekében a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ, pedagógus

munkakörben alkalmazott szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktató tanárait,

b) valamint legalább hatvan órás, felsõoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés elvégzése

érdekében a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ gyakorlati oktatóit

iskolázza be.

31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt,

aki

a) megfelelõ szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelõs miniszter kiadta a mestervizsga

követelményeit, mestervizsgával rendelkezik,
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c) büntetlen elõéletû, és

d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Gyakorlati oktatóként elsõsorban a szakoktatói képesítéssel rendelkezõ személyt kell alkalmazni.

21. A szakoktató büntetlen elõéletének igazolása

32. § (1) A gyakorlati oktató, valamint a gyakorlati képzést és felügyeletet ellátó személy (a továbbiakban: szakoktató)

a gyakorlati oktatói tevékenység, valamint a gyakorlati képzési és felügyeleti tevékenység (a továbbiakban:

a gyakorlati képzési tevékenység) megkezdését megelõzõen hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy

büntetlen elõéletû, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) A szakoktató a gyakorlati képzési tevékenységének gyakorlása alatt a szakképzõ iskola igazgatójának írásbeli

felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidõn belül a szakoktatón kívül álló ok miatt

nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul, hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy

büntetlen elõéletû, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(3) A szakképzõ iskola igazgatója a gyakorlati képzési tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt írásban, a mulasztás

jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a szakoktatót annak igazolására, hogy büntetlen elõéletû és annak

igazolására, hogy nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ha

a szakoktató igazolja, hogy büntetlen elõéletû és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a szakképzõ iskola az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított

hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a szakoktató részére megtéríti.

(4) A gyakorlati oktató jogviszonyát a szakképzõ iskola igazgatója azonnali hatállyal megszünteti, ha

a) a gyakorlati oktató a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól számított

tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok

következménye, az ismételt felhívástól számított tizenötödik munkanapon,

b) a szakképzõ iskola igazgatója az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

tartalma alapján megállapítja, hogy a gyakorlati oktató büntetett elõéletû, vagy a gyakorlati képzési tevékenység

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, e megállapításnak a gyakorlati oktató részére történõ

kézbesítése napján.

(5) A jogviszony (4) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetését írásban, az ok megjelölésével kell közölni

a gyakorlati oktatóval.

(6) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a szakképzõ iskola igazgatója

a) a gyakorlati oktató foglalkoztatásáról hozott döntés meghozataláig,

b) a gyakorlati oktató foglalkoztatásának megszûnéséig

kezeli.

XI. FEJEZET

A FELNÕTTOKTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

33. §. (1) Az iskolai rendszerû szakképzés a jelen alcímben foglalt eltérésekkel felnõttoktatás keretében is folyhat.

A felnõttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevõ tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez

igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függõen a nappali, az esti, a levelezõ oktatás

munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzés feladatainak ellátására kötelezett fenntartó ellátja a felnõttoktatás keretében folyó

szakképzés feladatait.

(3) Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnõttoktatás keretében az esti, a levelezõ oktatás

munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében oktathatóak.

(4) A felnõttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell megszervezni.

(5) Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma

legalább a nappali rendszerû képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, a levelezõ oktatás

munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább

a nappali rendszerû képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma

az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a nappali rendszerû képzésre
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meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelezõ jelenléti óraszám eléri a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.

(6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képezõ helyi tantervében és szakmai

programjában meghatározza a felnõttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait az (5) bekezdésben

meghatározottak alapján.

34. § (1) A felnõttoktatás keretében folyó szakképzésben – a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatás

keretében folyó szakképzés kivételével – tanulószerzõdés nem köthetõ.

(2) Az esti, a levelezõ oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnõttoktatás keretében

folyó teljes gyakorlati képzésre is köthetõ együttmûködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó

szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerzõdés

köthetõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodást megkötõ gyakorlati képzést folytató szervezet költségeinek

megtérítésére a 84. § (4) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

XII. FEJEZET

A TANULÓ GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA

22. A tanuló védelme és a gyakorlati képzés elvei

35. § (1) A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat

ellátására kötelezhetõ, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.

(2) A tanulót a gyakorlati képzést szervezõ a gyakorlati képzési feladattal összefüggõ munkavédelmi oktatásban részesíti.

(3) A képzési idõ alatt a gyakorlati képzés szervezõjének gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.

36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történõ felkészítéséért a gyakorlati képzést szervezõ a felelõs

a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

(2) A gyakorlati képzést szervezõ – az együttmûködési megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában – köteles a gyakorlati

képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi

feltételeket biztosítani.

37. § (1) Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idõ a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát

nem haladhatja meg.

(2) A napi gyakorlati képzési idõt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan területen

(munkahelyen) történik, ahol a gyakorlati képzést folytató szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is

rövidebb munkaidõben foglalkoztatják.

(3) Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni. A tanuló részére

a gyakorlati képzés befejezése és a következõ napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra

folyamatos pihenõidõt kell biztosítani.

(4) A tanuló a napi képzési idõt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehetõ igénybe.

23. A gyakorlati képzés ideje

38. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor

a) az elméleti képzési napokon,

b) a szakképzõ iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelezõ,

c) a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejezõ komplex szakmai vizsgája napjain,

továbbá

d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési

kötelezettség alól.

(2) A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenõnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az õszi, a téli és

a tavaszi szünet idõtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is mûködõ
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gyakorlati képzési helyen és a szakképzõ iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idõ helyett

– lehetõleg a következõ gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidõt biztosítani.

(3) Ha a napi gyakorlati képzési idõ a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás

nélküli szünetet kell biztosítani a képzési idõn belül.

24. A mulasztás és a foglalkozási napló

39. § (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelezõ.

(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola házirendjében meghatározottak

szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló

foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola házirendjében a mulasztás

nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is

alkalmazza. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezettel tanulószerzõdéses jogviszonyban álló tanulók

egyidejûleg összesen legalább három szakképzõ iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás

nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet.

A szabályozással kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképzõ iskola igazgatója egyetértési

jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a tanulószerzõdés megkötésekor – írásban – tájékoztatni kell.

(3) Ha a tanulónak a szorgalmi idõszakban teljesítendõ gyakorlati képzésrõl való igazolt és igazolatlan mulasztása egy

tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, a tanuló

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerzõdés keretében

gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet

hozzájárulása is szükséges.

(4) Ha a tanuló szorgalmi idõszakon kívüli összefüggõ szakmai gyakorlati képzésrõl való igazolt és igazolatlan mulasztása

meghaladja az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam

követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg

az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni

köteles.

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma,

elért teljesítménye alapján a mulasztását a következõ tanév megkezdéséig pótolja és az elõírt gyakorlati

követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthetõ az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam

megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképzõ iskola nevelõtestülete a szakképzõ iskola pedagógiai

programja részét képezõ szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél

folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggõ szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggõ szakmai

gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, de

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) öt százalékát

és az igazolatlan mulasztását pótolta,

és a következõ tanév megkezdéséig pótolja az elõírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra

léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezõje ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati

képzés szervezõjének javaslatára a szakképzõ iskola nevelõtestülete dönt.

40. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskolát

a tanuló gyakorlati képzésrõl való elsõ alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor.

(2) Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven

órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképzõ

iskolának.

(3) A szakképzõ iskola az (1)–(2) bekezdés esetén a nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl szóló rendeletnek

a mulasztás következményeire vonatkozó szabályai szerint jár el.

(4) A gyakorlati képzést szervezõ szakképzõ iskola a nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl szóló rendelet

szerint meghatározott iskolai mulasztásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését folytató szervezetet.
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41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzésérõl köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított idõt és

a tanuló értékelését.

(3) A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola felkérése alapján betekintésre

rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja

bemutatni, a szakképzõ iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján – a 60. §-ban meghatározottak

szerint – soron kívül ellenõrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó

elõírások betartását.

(4) Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes

gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara – a 61. §-ban

foglaltak szerint – bírságot szab ki.

(5) Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követõen

ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre

eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

XIII. FEJEZET

A TANULÓSZERZÕDÉS

25. A tanulószerzõdés kötésére jogosult tanuló

42. § (1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerzõdés – a (2) bekezdésben meghatározott iskolatípusban és

évfolyamon – az iskolai rendszerû szakképzésben magyarországi székhellyel mûködõ köznevelési intézményben,

a nappali rendszerû iskolai oktatás keretében részt vevõ azon tanulóval köthetõ, aki a gazdasági kamara által

szervezett szintvizsgát teljesítette.

(2) Tanulószerzõdés

a) a szakiskolai képzésben részt vevõ, középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõ tanulóval a második

szakképzési évfolyam kezdetétõl,

b) a szakiskolai képzésben részt vevõ azon tanulóval, aki korábban a középiskola utolsó évfolyamát teljesítette,

az adott képzés elsõ szakképzési évfolyamának kezdetétõl,

c) a szakközépiskolai képzésben részt vevõ azon tanulóval, aki a középiskola utolsó évfolyamát teljesítette,

a középiskola utolsó évfolyamát követõ elsõ szakképzési évfolyam kezdetétõl

kezdõdõ hatállyal köthetõ. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdõ idõpontját is

érteni kell.

(3) Tanulószerzõdés a (2) bekezdésben meghatározott idõponttól kezdõdõ hatállyal azzal a tanulóval köthetõ, aki

a szakképesítésre jogszabályban elõírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(4) A tanulószerzõdést, a tanulószerzõdés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A tanulószerzõdés tartalmát

a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják.

(5) A tanuló egyidejûleg csak egy hatályos tanulószerzõdéssel rendelkezhet.

(6) Tanuló-elõszerzõdés köthetõ a szakiskolai képzésben részt vevõ tanulóval az elsõ szakképzési évfolyamon,

a szakképzési kerettantervben az elsõ szakképzési évfolyamra meghatározott gyakorlati képzési idõ legfeljebb tíz

százalékára. A tanuló-elõszerzõdésre egyebekben a tanulószerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni

azzal, hogy a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra nem jogosult, és a tanuló-elõszerzõdést kötõ gyakorlati képzést

szervezõ a gyakorlati képzés költségeire a szakképzési hozzájárulás forrásaiból támogatásra nem tarthat igényt.

26. A tanulószerzõdés kötésére jogosult szervezet

43. § (1) Tanulószerzõdést az a gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben meghatározott –

egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzést szervezõ szervezet) köthet, amely a gyakorlati

képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: nyilvántartás)

szerepel.
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(2) A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet

a) a köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, mûvészeti, közmûvelõdési, oktatási és szociális ágazatba

tartozó gyakorlati képzést szervezõ

aa) költségvetési szervként mûködõ intézmény,

ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,

ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, továbbá

b) az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervezõ õstermelõ.

(3) A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmezõ telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági

kamara vezeti (a továbbiakban: nyilvántartást vezetõ szerv).

(4) A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben

meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet vehetõ fel, amely rendelkezik az e törvényben, továbbá a szakképzés

megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására

meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezõen alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott

szakképzési kerettantervet.

27. A nyilvántartás tartalma

44. § (1) A nyilvántartás tartalmazza

a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, képviselõjének és

a gyakorlati képzésért felelõs személy nevét,

b) azon szakképesítés(ek)nek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzõhely a felkészítést

nyújtja,

c) a nyilvántartásba vétel idõpontját,

d) a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, területileg illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselõjének

nevét, továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásban részt vevõ szakértõ(k) nevét,

e) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet által gyakorlati képzésre fogadható tanulók számát szakképesítésenkénti

csoportosításban, továbbá

f) a hatályos, az – 54. §-ban szabályozottak szerint – szüneteltetett, a megszûnt tanulószerzõdést és

együttmûködési megállapodást, továbbá ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek

nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben elõírt adatait.

(2) A nyilvántartás – a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás kivételével – nyilvános, azt a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara a saját honlapján

közzéteszi. A közzétett adatokat a nyilvántartást vezetõ szerv döntését követõ nyolc napon belül frissíteni kell.

A tanulószerzõdést és az együttmûködési megállapodást is tartalmazó nyilvántartáshoz a nyilvántartást vezetõ

hozzáférést biztosít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére.

28. A nyilvántartásba történõ felvételi eljárás

45. § (1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a nyilvántartást vezetõ szervnek kell benyújtani. A nyilvántartást vezetõ szerv

a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek helyt ad, ha a kérelmezõ az e törvényben és a gyakorlati képzés folytatására

jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben elõírt feltételeknek megfelel.

(2) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szakmai szervezet vagy szakmai kamara

véleményének kikérésével bírálja el, amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe

sem.

(3) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint

jár el.

(4) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet megszûnése esetén a nyilvántartást vezetõ szerv a szervezetet törli

a nyilvántartásból a szervezet bejelentése alapján vagy hivatalból.

(5) A nyilvántartást vezetõ szerv döntésével szemben fellebbezésnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai

szerint van helye. A nyilvántartásba vétel során a nyilvántartást vezetõ szerv által hozott döntéssel szemben benyújtott

fellebbezést az állami szakképzési és felnõttképzési szerv bírálja el. A fellebbezést az állami szakképzési és

felnõttképzési szervnek kell címezni, de az elsõ fokú határozatot meghozó, területileg illetékes gazdasági kamaránál
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kell benyújtani. A nyilvántartást vezetõ szerv a fellebbezést az eljárás összes irataival, valamint a fellebbezéshez fûzött

szakmai véleményével együtt tíz napon belül továbbítja az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek.

(6) A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárás

részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

29. A tanulószerzõdés megkötése

46. § (1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerzõdés megkötésének elõsegítése. Ha a gazdasági kamara közremûködése

eredményeként nem kerül sor tanulószerzõdés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja errõl a tanuló

jogviszonya szerinti szakképzõ iskolát. Ebben az esetben a szakképzõ iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati

képzésérõl.

(2) A tanulószerzõdést a nyilvántartást vezetõ szerv tartja nyilván. A tanulószerzõdést, a módosított tanulószerzõdés egy

példányát a gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megkötését, módosítását követõ öt munkanapon

belül megküldi a nyilvántartást vezetõ szervnek. A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés

megszûnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezetõ szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti

szakképzõ iskolának.

(3) A nyilvántartást vezetõ szerv a tanulószerzõdés megszûnésének tényét a megszûnés bejelentésétõl számított

öt munkanapon belül átvezeti a nyilvántartáson.

(4) A nyilvántartást vezetõ szerv a tanulószerzõdést – mint megszûnt tanulószerzõdést – a megszûnésétõl számított

öt évig szerepelteti a nyilvántartásban.

47. § (1) A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerzõdés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév

megkezdése elõtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezetõ szervnek és a tanuló szakmai

elméleti képzését ellátó szakképzõ iskolának. A megkötött tanulószerzõdést a gyakorlati képzését szervezõ szervezet

öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezetõ szerv részére ellenjegyzés céljából.

(2) A tanulószerzõdést lehetõleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. A nyilvántartást vezetõ szerv

a tanulószerzõdést a megküldéstõl számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerzõdés megfelel e törvény

elõírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerzõdés egy példányát a nyilvántartást vezetõ szerv az ellenjegyzéstõl

számított öt napon belül megküldi a szakképzõ iskolának.

(3) A tanulószerzõdés az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerzõdésben megjelölt naptól hatályos.

(4) A tanulószerzõdés alapján a tanuló az e törvény szerint járó juttatásokra – a tanévkezdést követõen megkötött

tanulószerzõdést kivéve – a tanév kezdõ napjától jogosult.

30. A tanulószerzõdés tartalma

48. § (1) A tanulószerzõdés tartalmazza

a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet adatait (nevét, székhelyét, elérhetõségét, adószámát, statisztikai

számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselõjének nevét),

b) a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési

nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetõségét), törvényes képviselõjének nevét, lakcímét és elérhetõségét,

c) a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképzõ iskola adatait (nevét, székhelyét, elérhetõségét, oktatási

azonosítóját, törvényes képviselõjének nevét),

d) az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési idõt,

e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelõs személyt,

f) a tanulót e törvény alapján megilletõ pénzbeli juttatás összegét,

g) az f) pontban meghatározott tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervezõ

szervezetnél képzésben részt vevõ valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét,

továbbá

h) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet által a tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon

és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és

nyújtásának feltételeit.
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(2) A tanulószerzõdés tartalmazza a gyakorlati képzést szervezõ szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési

kerettantervnek megfelelõ gyakorlati képzésrõl és nevelésrõl gondoskodik.

(3) A tanulószerzõdés tartalmazza a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,

b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelõen elsajátítja,

c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elõírásokat megtartja,

d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervezõ szervezet jogos gazdasági vagy egyéb

érdekeit veszélyeztetné.

31. A tanulószerzõdés megszûnésének egyes esetei

49. § (1) A tanulószerzõdés megszûnik

a) ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján,

b) a szakképzõ iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben

szabályozott esetekben történõ megszûnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc

napon belül más szakképzõ iskolában nem folytatja,

c) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet jogutód nélküli megszûnésének napján,

d) a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtõl eltiltó határozata jogerõre

emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,

e) közös megegyezéssel történõ megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,

f) rendes felmondás esetén a felmondás közlésétõl számított tizenötödik napon,

g) rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján,

h) a tanuló halála napján.

(2) Ha a tanulószerzõdés az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján szûnik meg, a nyilvántartást vezetõ szerv a szakképzõ

iskolával együttmûködve köteles elõsegíteni a tanuló további gyakorlati képzését és a tanulószerzõdés megkötését.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a szakképzõ iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony

megszûnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervezõ szervezetet és a nyilvántartást vezetõ szervet.

50. § (1) A tanulószerzõdés felmondással való megszüntetése – az 51. és 52. §-ban meghatározottak szerint – rendes vagy

rendkívüli felmondással történhet.

(2) A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerzõdés felmondását közölni kell a szakképzõ iskolával és a nyilvántartást

vezetõ szervvel.

51. § (1) A tanuló a tanulószerzõdést a nyilvántartást vezetõ szervvel történt egyeztetést követõen, jogszabálysértésre

hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével rendkívüli felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell

terjednie a gyakorlati képzést szervezõ szervezettel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés

körülményeinek tisztázására.

(2) A tanulószerzõdést rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél

a) a tanulószerzõdésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentõs

mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerzõdés fenntartását lehetetlenné teszi,

és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentõs akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történõ felkészülése,

vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére.

(3) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet rendkívüli felmondással abban az esetben is megszüntetheti

a tanulószerzõdést, ha a szakképzõ iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idõ alatt

másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.

(4) Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerzõdést, ha más gyakorlati képzést szervezõnél

a tanuló tanulószerzõdéssel történõ foglalkoztatása biztosított.

(5) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdést nem mondhatja fel

a) a tanuló betegségének idõtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy évig,

b) üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,

c) a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követõ hatodik hónap végéig.
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52. § (1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a rendkívüli felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás

okának világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a rendkívüli felmondás indokának valódiságát és okszerûségét a gyakorlati

képzést szervezõ szervezetnek kell bizonyítania.

(2) A felek a rendkívüli felmondással szemben a felmondás közlésétõl számított tizenöt napon belül bírósághoz

fordulhatnak.

(3) A keresetnek a rendkívüli felmondás végrehajtására – az 51. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – halasztó hatálya

van.

53. § (1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megszûnésével egyidejûleg értesíti a nyilvántartást vezetõ

szervet és a szakképzõ iskolát a tanulószerzõdés megszûnésérõl.

(2) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megszûnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati

képzésben eltöltött idõrõl és a megszerzett gyakorlati ismeretekrõl.

54. § (1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján történõ szüneteltetése alatt

a tanulószerzõdésbõl eredõ jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerzõdés

szüneteltetése).

(2) A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetérõl és végérõl a szakképzõ iskola haladéktalanul értesíti

a gyakorlati képzést szervezõ szervezetet és a nyilvántartást vezetõ szervet.

55. § Kiskorú tanuló esetén a tanulószerzõdés megkötéséhez, a tanuló részérõl történõ felmondásához és módosításához

be kell szerezni a szülõ (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

XIV. FEJEZET

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

32. Az együttmûködési megállapodás feltételei

56. § (1) A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervezõ szakképzõ iskola és a gyakorlati képzés

feltételeivel részben vagy egészben rendelkezõ szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy

költségvetési szervként mûködõ intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, egyesület,

egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, õstermelõ közötti együttmûködési megállapodás alapján

abban az esetben folytatható, ha

a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre elõírt képzési idõ negyven százaléknál kevesebb,

b) a gyakorlati képzés szervezõje a szakképzõ iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggõ

szakmai gyakorlatot szervezi meg,

c) a gyakorlati képzést szervezõ szakképzõ iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért

– a mûvészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítõ gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervezõ

szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre elõírt képzési idõ legfeljebb

negyven százalékában, vagy

d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.

(2) Az együttmûködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttmûködési megállapodásra a Polgári

Törvénykönyvnek a megbízási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttmûködési

megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, az ellenjegyzésre a 47. §

(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Együttmûködési megállapodás a fenntartóra vonatkozóan többletkötelezettséget csak a fenntartó elõzetes

jóváhagyásával állapíthat meg.

(4) Attól a tanévtõl, amelyben az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítõ gyakorlati képzés aránya – a mûvészeti

szakképesítések kivételével – meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben elõírt gyakorlati képzési idõ

negyven százalékát, együttmûködési megállapodás nem köthetõ.

(5) Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttmûködési megállapodás alapján folyik, a gyakorlati

képzés szervezõje a szakképzõ iskola.
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(6) A szakképzõ iskola az együttmûködési megállapodás megkötését megelõzõen és azt követõen folyamatosan ellenõrzi

a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben

rendelkezõ gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése

a szakképzési kerettantervnek megfelelõen folyjon.

33. Az együttmûködési megállapodás tartalma

57. § Az együttmûködési megállapodás a következõket tartalmazza:

a) az együttmûködési megállapodást kötõ felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetõségét, adószámát, statisztikai

számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselõje nevét, egyéb

szervezet nyilvántartási számát és a szakképzõ iskola oktatási azonosítóját,

b) a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók szakképesítésenkénti és

évfolyamonkénti létszámát,

c) a szakképzõ iskola szakmai programjában szereplõ gyakorlati képzés idõtartamát, valamint a gyakorlati képzést

folytató szervezetnél folyó kiegészítõ gyakorlati képzés arányát tanévenként,

d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását,

e) a szakképzõ iskola feladatait és kötelességeit a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban,

f) a gyakorlati képzést folytató szervezet feladatait és kötelességeit a szakmai gyakorlati képzés megszervezésével

kapcsolatban,

g) a tanulókat e törvény szerint megilletõ juttatásokat, a felelõsségbiztosítás költségeit,

h) azt, hogy a gyakorlati képzési idõ egyes szakaszaiban hol és milyen formában (tanmûhely, csoportos gyakorlati

képzési hely, egyedi munkahely) valósul meg a gyakorlati képzés, továbbá ki gondoskodik a tanulók

felügyeletérõl.

XV. FEJEZET

AZ ELLENÕRZÉS

34. A hatósági, a törvényességi és a szakmai ellenõrzés a szakképzésben

58. § (1) A szakképzés ellenõrzési rendszere hatósági és törvényességi, továbbá szakmai ellenõrzésbõl áll.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati képzés hatósági

és törvényességi ellenõrzése a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint folyik.

A tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági

ellenõrzését a gazdasági kamara végzi. A komplex szakmai vizsga hatósági ellenõrzését a területileg illetékes megyei,

fõvárosi kormányhivatal végzi.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzés és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati képzés

szakmai ellenõrzése az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ szakértõi névjegyzékben (a továbbiakban:

szakértõi névjegyzék) szereplõ szakértõ bevonásával a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározottak

szerint folyik. A komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzését a szakképesítésért felelõs miniszter végzi. A szakértõi

névjegyzéket az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezeti.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti a komplex szakmai vizsgát szervezõ vagy a 12. §

(1) bekezdésében szereplõ szakképzést folytató intézmény vizsgaszervezési tevékenységének – a (2) bekezdés szerinti

– ellenõrzését. A szakképesítésért felelõs miniszter által kezdeményezett ellenõrzést a megyei, fõvárosi

kormányhivatal köteles lefolytatni. A komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervezõ intézmény

vizsgaszervezési tevékenységének ellenõrzése a 18. § (3) bekezdése szerint történik.

(5) Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés ellenõrzése – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a felnõttképzésrõl

szóló törvényben meghatározottak szerint folyik.
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35. A szakképzés országos és térségi szakmai ellenõrzése

59. § (1) Az iskolai rendszerû szakképzésnek a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti országos és térségi

pedagógiai-szakmai ellenõrzésébe bevonni kívánt szakképzõ iskolákra évente egyszer a szakképesítésért felelõs

miniszter tesz javaslatot az oktatásért felelõs miniszternek.

(2) A kormányhivatal pedagógiai-szakmai ellenõrzési feladatai ellátása során a szakképzõ iskolákat ellenõrzõ háromtagú

szakértõi csoport legalább két tagja a szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzésben és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati

képzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének szakmai-pedagógiai ellenõrzését a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter – a szakképesítésért felelõs miniszter javaslatára vagy egyetértésével – közvetlenül is

elrendelheti a szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõk bevonásával. Az ellenõrzés költségeit a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetésébe kell betervezni.

(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai ellenõrzés tapasztalatairól a kormányhivatal évente országos és megyei szintû

összegzést készít, amelyet az oktatásért felelõs miniszter megküld a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs

miniszternek és az ágazatába tartozó szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszternek.

(5) A komplex szakmai vizsga eseti szakmai ellenõrzését a szakképesítésért felelõs miniszter a gazdasági kamara vagy

az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági

kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai szervezet vagy szakmai

kamara bevonásával végzi. Az ellenõrzés kiterjedhet a vizsgatevékenységekre, a vizsgarészekre, a vizsganapokra vagy

a teljes vizsgára.

(6) A komplex szakmai vizsga eseti szakmai ellenõrzése a vizsgaszervezõ, a szakmai vizsgabizottság és a szakmai

vizsgabizottság munkáját segítõ szakértõk – a komplex szakmai vizsga színvonalas lebonyolítása, illetve a vizsgázók

felkészültségének hatékony mérése érdekében folytatott – tevékenységének vizsgálatára irányul.

36. A gazdasági kamara komplex ellenõrzése a gyakorlati képzés során

60. § (1) A nyilvántartásban szereplõ gyakorlati képzést szervezõ szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási

hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenõrzi a tanulóval tanulói jogviszonyban álló

szakképzõ iskola, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ (gyám) megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból.

Az ellenõrzésben részt vesz azon szakképzõ iskola képviselõje, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevõ tanuló tanulói

jogviszonyban áll. A szakképzõ iskola, amennyiben nem ért egyet az ellenõrzés megállapításaival vagy az ellenõrzésrõl

hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképzõ iskola képviselõje ellenõrzés során tett észrevételét

az ellenõrzés jegyzõkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként csatolni kell.

(2) A gyakorlati képzés ellenõrzését a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályoknak megfelelõen kell lefolytatni

azzal, hogy az ellenõrzés alapján a területileg illetékes gazdasági kamara által hozott határozat ellen fellebbezést

az ellenõrzésben részt vevõ szakképzõ iskola is benyújthat.

(3) A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenõrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést

szervezõ vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és

folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és

tárgyi feltételekkel. Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést

a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet

ellenõrzése kiterjedhet a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá

kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzõhely a tanulószerzõdésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget

tesz-e.

(4) A gazdasági kamara vizsgálata a gyakorlati képzés ellenõrzés során – a (3) bekezdésben foglaltak mellett – kiterjed

a szakoktató alkalmazási feltételeire, a maximális csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a tanulói kedvezmények és

juttatások biztosítására, az adott képzésre jellemzõ tanulói munka- és balesetvédelemre, a foglalkozási napló

vezetésére, valamint az egyenlõ bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben és a 7. § (1) bekezdés

h) pontja szerinti eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására.

(5) Amennyiben a szakképesítés nem tartozik a gazdasági kamara hatáskörébe, a (3)–(4) bekezdés szerinti ellenõrzést

a területileg illetékes gazdasági kamara a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával együttmûködve végzi.

(6) Az együttmûködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetén a (3)–(4) bekezdés szerinti ellenõrzést

– az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a gazdasági kamara és a szakképzõ iskola együtt végzi.
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61. § (1) A területileg illetékes gazdasági kamara végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést folytató szervezetet a jogszabálysértés

azonnali megszüntetésére és a hiányzó feltételek tizenöt napon belül történõ pótlására, amennyiben az ellenõrzése

során azt észleli, hogy

a) a gyakorlati képzést folytató szervezet tárgyi vagy személyi feltételei nem felelnek meg a gyakorlati képzés

folytatására vonatkozó jogszabályoknak,

b) a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést nem a szakképesítésre kiadott szakképzési

kerettanterv szerint folytatja,

c) a tanulószerzõdés nem felel meg e törvény elõírásainak,

d) a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanulószerzõdésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz maradéktalanul

eleget, vagy

e) a 60. § (4) bekezdése alapján ellenõrzött feltételek valamelyikét nem teljesíti.

(2) Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet az (1) bekezdés szerinti végzésben elõírt kötelezettségének a végzésben

meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a területileg illetékes gazdasági kamara a jogszabálysértés

megszüntetésére ismételten – tizenöt napos határidõvel – kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki.

(3) Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet

a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,

b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,

c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy

d) a gyakorlati képzés folytatásának e törvényben meghatározott feltételeit továbbra sem biztosítja, és ezzel

a tanuló komplex szakmai vizsgára történõ eredményes felkészítését veszélyezteti,

a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést szervezõ vagy folytató szervezetet törli a nyilvántartásból,

és három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától. Errõl a jogsértést megállapító határozat egyidejû

megküldésével a tanulóval tanulói jogviszonyban álló szakképzõ iskolát, a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt

(gyámot) tájékoztatni kell. A területileg illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásból törlõ és a gyakorlati képzés

folytatásától eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és

a szakképesítésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara honlapján közzé kell

tenni.

62. § (1) Ha a területileg illetékes gazdasági kamara nyilvántartásba vétel hiányában nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról

szerez tudomást, a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában nyújtót figyelmezteti, és

gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a jogszabályoknak megfelelõen folyjon, és errõl egyidejûleg

értesíti a szakképzõ iskolát.

(2) Ha

a) a figyelmeztetésben részesített az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetés ellenére a gyakorlati képzést továbbra is

nyilvántartásba vétel hiányában nyújtja, vagy

b) a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozat ellenére nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról szerez

tudomást,

a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést azonnal felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg a gyakorlati

képzést jogellenesen nyújtóval szemben bírságot szab ki, továbbá haladéktalanul gondoskodik a tanulót

tanulószerzõdés keretében foglalkoztató gyakorlati képzést szervezõ szervezet kiválasztásáról. Ebben az esetben

a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában vagy eltiltó határozat ellenére nyújtót

a döntés közlésétõl számított három évre eltiltja gyakorlati képzés folytatásától.

(3) A gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat esetén a gyakorlati képzést jogellenesen nyújtó köteles

maradéktalanul visszatéríteni – a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül – a gyakorlati

képzéssel összefüggésben a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény

alapján elszámolt költségeit a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze javára.

(4) A gyakorlati képzést folytató szervezetek ellenõrzésének részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.
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XVI. FEJEZET

A TANULÓKAT MEGILLETÕ JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

37. A tanulói pénzbeli juttatás mértéke

63. § (1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanuló részére

a) a tanulószerzõdés alapján, továbbá

b) az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttmûködési megállapodás

alapján, nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló részére az összefüggõ szakmai gyakorlat idejére

pénzbeli juttatást köteles fizetni.

(2) Tanulószerzõdés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési

évfolyamnak az elsõ félévében, amelyben a tanuló tanulószerzõdés alapján vesz részt szakképzésben, ha

– a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idõ arányát

figyelembe véve – a gyakorlati képzési idõ eléri

a) a nyolcvan százalékot, a hónap elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb havi munkabér (a továbbiakban:

minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.

(3) A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának (2) bekezdés szerinti

mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerzõdésben meghatározott szempontok

figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi elõmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott

teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

(4) Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke

a megismételt szakképzési évfolyam elsõ félévében az elõzõ félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A további

félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a (3) bekezdés

az irányadó.

(5) Ha a tanuló a befejezõ szakképzési évfolyamon az évfolyamra elõírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti,

a tanítási év utolsó tanítási napját követõ naptól a tanulószerzõdés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Ha a tanuló

elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a következõ tanév elsõ tanítási napjától a (4) bekezdés

szerint foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A 48. §-ban foglaltakon túl a tanulói pénzbeli juttatás kifizetésének módját és legkésõbbi idõpontját, a tanulói pénzbeli

juttatásból történõ terhek levonására vonatkozó tájékoztatás módját és a tanulói pénzbeli juttatással kapcsolatos

valamennyi lényeges körülményt a tanulószerzõdésben kell rögzíteni.

(7) A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni.

64. § (1) A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerzõdés alapján – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

a tanulószerzõdés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló

igazolatlan mulasztásával arányosan – a tanulókat megilletõ juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben

meghatározottak szerint – csökkenteni kell.

(2) Ha a tanulószerzõdés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szûnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli

juttatás idõarányos része illeti meg.

(3) A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerzõdés alapján a tanév szorgalmi idõszakot követõ idõtartamára, július

és augusztus hónapra is megilleti. A befejezõ szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás

a tanulmányok befejezését követõ elsõ komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

(4) A tanulót a 67. § (1) bekezdése alapján megilletõ betegszabadság idõtartamára tanulói pénzbeli juttatásának hetven

százaléka illeti meg.

(5) A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a Munka Törvénykönyve szabályai figyelembevételével kell kifizetni a tanuló

részére.
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(6) A tanuló részére járó tanulói pénzbeli juttatásból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a tanuló

hozzájárulása alapján van helye. A levonásra a Munka Törvénykönyvének a munkabérbõl történõ levonásra vonatkozó

szabályait kell alkalmazni.

(7) Jogalap nélküli kifizetés esetén a tanulói pénzbeli juttatást a tanulótól a Munka Törvénykönyvében szabályozott

módon lehet visszakövetelni.

38. A gyakorlati képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ tanuló részére kifizetett

tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések

65. § (1) A gyakorlati képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ tanuló részére az összefüggõ szakmai

gyakorlat idõtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés

a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél.

(2) Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ tanulói pénzbeli juttatás az összefüggõ szakmai gyakorlaton

töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ tanulói pénzbeli

juttatás heti összege az (1) bekezdés alapján fizetendõ pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

(3) Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában

csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

39. A tanulót megilletõ szünet és felkészülési idõ

66. § (1) A gyakorlati képzésben részt vevõ tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét

még nem tölti be, legalább harmincöt nap, ezt követõen legalább harminc nap pihenõnap illeti meg. A pihenõnap

kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján megilletõ õszi, téli, tavaszi

és nyári szünet kiadásának rendjére.

(2) A gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló a tanulmányokat befejezõ komplex szakmai vizsga elõtt a vizsgára való

felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervezõ vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati

képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevõ tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap

egyéni felkészülési idõ illeti meg. Az egyéni felkészülési idõt közvetlenül a komplex szakmai vizsga elõtt, az e bekezdés

szerinti gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggõen kell kiadni.

(3) A pihenõnap és az egyéni felkészülési idõ munkanapokban számítandó, kiadásánál a heti rendes pihenõnapokat és

a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

40. A tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok

67. § (1) A tanulót a tanulószerzõdés alapján a betegsége idejére a Munka Törvénykönyve alapján tíz nap betegszabadság illeti

meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint

táppénzre jogosult. A betegszabadságra egyebekben a Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni.

(2) Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a gyakorlati képzésen tanulószerzõdés alapján részt vevõ tanuló

részére a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás jár.

(3) A tanulószerzõdés alapján a terhes és a szülõ tanulót a Munka Törvénykönyve szerinti szülési szabadság illeti meg.

41. A tanulókat megilletõ egyéb juttatások

68. § (1) A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanulók juttatásairól

szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni

védõfelszerelés (védõruha), tisztálkodási eszköz és a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnél a tanuló által választott

szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg.

(2) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján

jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti.
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42. Kártérítési felelõsség

69. § (1) A tanuló a tanulószerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gyakorlati képzést folytató

szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.

(2) Ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles azt

megtéríteni.

70. § (1) A tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet kártérítési felelõsségére tanulószerzõdés esetén – a (2) bekezdés

kivételével – a Munka Törvénykönyve kártérítési felelõsségi szabályait kell alkalmazni.

(2) A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles

megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

(3) A gyakorlati képzésen részt vevõ tanuló részére a gyakorlati képzés szervezõje – a tanuló által okozott, de a tanuló által

meg nem térített károk fedezetére – felelõsségbiztosítást köteles kötni.

(4) A tanulószerzõdéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogvitát megelõzõen

a gazdasági kamara közvetít a felek között a vita feloldása érdekében.

HATODIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZERE

XVII. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS KORMÁNYZATI FELADATAI

43. A Kormány

71. § (1) A Kormány a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter és a szakképesítésért felelõs miniszterek által vezetett

minisztériumok legfõbb kormányzati irányítási szerveként szabályozza a szakképzésnek a szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter és a szakképesítésért felelõs miniszter hatáskörét meghaladó kérdéseit.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében kiadja az OKJ-t és az állam által elismert szakképesítések

szakmai követelménymoduljait, a szakmai vizsgaszabályzatot, valamint a komplex szakmai vizsgák szakmai

ellenõrzésének általános szabályait,

(3) A Kormány meghatározza a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásának és ellenõrzésének,

a szakképzés megkezdésének és folytatásának, a pályaorientációnak és a pályakövetésnek a szabályait és a komplex

szakmai vizsgával kapcsolatos díjakat, továbbá azon szakképesítéseket, amelyek a 84. § (5) bekezdése alapján

a szakképzõ iskola fenntartóját költségvetési hozzájárulás igénybevételére jogosítják.

44. A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter

72. § (1) A szakképzés irányítását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter látja el, amelynek keretében

meghatározza

a) a tanulókat a 63–65. §-ok és a 68. § alapján megilletõ juttatásokat,

b) az országos szakképzési (szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértõi) névjegyzék

elkészítésének és kiadásának szabályait, valamint

c) a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait.

(2) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter

a) ellátja a képzési alaprésszel kapcsolatban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

szóló törvényben meghatározott feladatokat,

b) létrehozza és mûködteti a Nemzeti Képesítési Bizottságot,

c) az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján összeállíttatja a szakképesítésért felelõs miniszter

ágazatába tartozó szakképesítések modultérképei alapján az országos modultérképet (a továbbiakban: országos

modultérkép) és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról,

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1197



d) létrehozza a regionális fejlesztési tanácsokkal együttmûködõ, a fõvárosi, megyei szakképzési feladatellátást

koordináló, a szakképzés minõségi fejlesztését segítõ – a 81. §-ban meghatározott – fõvárosi, megyei fejlesztési és

képzési bizottságokat (a továbbiakban: megyei fejlesztési és képzési bizottság), és a gazdasági kamarával együtt

gondoskodik mûködési feltételeiknek biztosításáról,

e) kidolgoztatja és kiadja

ea) a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá a kilencedik évfolyamon,

tanmûhelyben folyó szakmai gyakorlatra, továbbá a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést

folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati képzésre,

eb) a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamra a szakmai elméletre, továbbá

a szakmai gyakorlatra, valamint

ec) a szakközépiskolákban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési évfolyamokra

a szakmai elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra

vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket,

f) kezdeményezi a közismereti tárgyak oktatásához a szakiskolákban, továbbá a szakközépiskolákban kötelezõen

alkalmazandó kerettantervek elkészítését és kiadását az oktatásért felelõs miniszternél, valamint

g) közvetlenül – vagy az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján, a 14. § (2) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével – valamennyi szakképesítés tekintetében megbízza a szakmai vizsgabizottság elnökét,

h) kidolgoztatja és mûködteti a 16. § szerinti, a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának és az adatszolgáltatásnak

az informatikai támogatását és a 9. § szerinti, a komplex szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok központi

elektronikus nyilvántartását.

(3) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az OKJ alapján hatáskörébe utalt szakképesítések tekintetében

ellátja a szakképesítésért felelõs miniszter 73. §-ban meghatározott feladatait.

(4) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakképesítések tekintetében

az (1) bekezdés b), valamint a (2) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott hatáskörét az oktatásért felelõs

miniszterrel egyetértésben gyakorolja.

(5) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét

az államháztartásért felelõs miniszterrel, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörét az adópolitikáért

felelõs miniszterrel egyetértésben gyakorolja.

(6) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét a szakképesítésért

felelõs miniszterekkel, a szakképzés koordinációjában és fejlesztésében hatáskörrel rendelkezõ regionális, fõvárosi és

megyei testületekkel együttmûködve látja el.

45. A szakképesítésért felelõs miniszter

73. § (1) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében meghatározza

a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit,

b) a szakmai vizsgáztatás és a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésének részletes szabályait,

c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga követelményeit,

d) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális

szakmai, tárgyi és személyi feltételeit, valamint

e) a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt.

(2) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében

a) javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre,

b) meghatározza a képzés idõtartamát, a szakképesítés szakmai tantárgyait, tananyagegységeit, szakmai

követelménymoduljait és az ehhez tartozó modultérképet,

c) elkészítteti és a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter részére megküldi az ágazatába tartozó

szakképesítések modultérképét,

d) kidolgoztatja a szakmai tantárgyak és tananyagegységek (modulok) tankönyveit és egyéb tanulmányi

segédleteit,

e) gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok továbbképzésének szervezésérõl,

valamint a szaktanácsadás megszervezésérõl és mûködtetésérõl,

f) évente legalább kettõ alkalommal javaslatot tesz az országos szakképzési névjegyzékre történõ felvételre,

g) javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra,
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h) gondoskodik az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésérõl,

i) közvetlenül vagy a vizsgabizottságok útján gondoskodik a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak

teljesítésére alkalmas vizsgatevékenységek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatételeirõl, értékelési

útmutatóiról és egyéb dokumentumairól, valamint

j) közremûködik a komplex szakmai vizsgának a kormányhivatal által folytatott hatósági ellenõrzésében.

(3) A szakképesítésért felelõs miniszter – közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – az ágazatába tartozó

szakképesítések tekintetében megsemmisítheti a komplex szakmai vizsga eredményét, valamint érvénytelenné

nyilváníthatja a kiállított, szakképesítést tanúsító bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a komplex szakmai vizsgát

jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított

bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A szakképesítésért felelõs miniszter az e bekezdés szerint

meghozott határozatát – indokolás nélkül – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben

közzéteszi.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter az (1)–(2) bekezdésben foglalt feladatai ellátásának elõsegítésére kutató és

fejlesztõ-szolgáltató intézetet mûködtethet.

(5) A honvédelemért, a rendészetért, valamint az adópolitikáért felelõs miniszter az ágazatához tartozó szakképesítések

tekintetében meghatározhatják a szakképesítés birtokában végzett tevékenység gyakorlásához szükséges szakmai

ismeretek megújításának rendjét és szabályait.

46. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv

74. § (1) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv

a) a szakmai követelménymodulokról szóló kormányrendelet alapján összeállítja és nyilvánosságra hozza

az országos modultérképet,

b) mûködteti a nemzeti referencia és koordináló központot, valamint a szakképzési tájékoztatási és információs

központot,

c) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint

az abban szereplõ, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,

d) ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnõttképzési támogatások kezelésével

összefüggõ, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben

meghatározott feladatokat,

e) ellátja a Felnõttképzési Akkreditáló Testület

ea) hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek elbírálásának elõkészítését,

eb) titkársági feladatait,

f) nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekrõl és programokról, valamint

g) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.

(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv feladatainak ellátása során együttmûködik a szakképesítésért felelõs

miniszter által vezetett minisztériummal, a 73. § (4) bekezdésében meghatározott kutató- és fejlesztõ-szolgáltató

intézetekkel és – az állami szakképzési és felnõttképzési szerv szakképzéssel összefüggõ és köznevelést érintõ feladatai

tekintetében – a megyei, fõvárosi kormányhivatalokkal.

(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az (1) bekezdés c) pontjában szereplõ törzslapokat tartalmazó központi

nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhetõ módon õrzi.

(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az általa õrzött törzslapokat ötven év után átadja az illetékes levéltárnak,

és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.

(5) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról

bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnõttképzési szerv.

(6) A jogutód nélkül megszûnt szakmai vizsgaszervezõ esetében az állami szakképzési és felnõttképzési szerv kérelemre

kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítõt.

(7) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által elkészített szakmai vizsgatételeknek az általa mûködtetett

vizsgaközpontok részére történõ eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a megyei, fõvárosi kormányhivatal látja el

az állami szakképzési és felnõttképzési szerv feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározottak

szerint.
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XVIII. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI KAMARA

75. § (1) A gazdasági kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján – az országos gazdasági

érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve – kidolgozza és gondozza a megállapodásban szereplõ

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményét, és e szakképesítések tekintetében ellátja a 73. § (2) bekezdés a), b),

h), i) pontjában meghatározott feladatokat. A gazdasági kamara által kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményt

a szakképesítésért felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

(2) A szakképesítésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara között létrejött megállapodás tartalmazza a gazdasági

kamara és az országos érdekképviseleti szervek megállapodását a vizsgabizottsági névjegyzékre kerülés

javaslattételének módjára vonatkozóan. A megállapodást a szakképesítésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara

mindenki számára hozzáférhetõ módon a honlapján közzéteszi.

(3) Ha a gazdasági kamara az (1) bekezdés szerinti feladatait bármilyen ok miatt nem tudja ellátni, a szakképesítésért

felelõs miniszter intézkedik a feladat visszavételérõl.

(4) A gazdasági kamara az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve

a) meghatározza azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyekre a 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak céljából

mesterképzés folytatható és mestervizsgáztatás szervezhetõ,

b) kidolgozza a mestervizsga követelményeit, amelyet a szakképesítésért felelõs miniszter rendeletben ad ki,

továbbá

c) szervezi a mesterképzést és -vizsgáztatást.

(5) A gazdasági kamara a szakképzésben való közremûködésrõl, a területi szervezetei közötti együttmûködésrõl írásbeli

megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. Azokkal a szakképesítésekkel kapcsolatban,

amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe

sem, a gazdasági kamara az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok ellátásának módjáról megállapodást

köt a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával.

(6) A területileg illetékes gazdasági kamara az iskolarendszeren kívüli szakképzés tekintetében a felnõttképzésrõl szóló

törvényben foglaltak szerint közremûködik a gyakorlati képzés ellenõrzésében.

76. § (1) A gazdasági kamara – a pályaorientáció részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint –

közremûködik a pályaorientációval összefüggõ, e törvényben meghatározott feladatok ellátásban.

(2) A területileg illetékes gazdasági kamara a szakképzõ iskolával együttmûködve ellátja a tanulószerzõdés

megkötésének alapjául szolgáló szintvizsga szervezését, továbbá a honlapján közzéteszi a szintvizsga feladatbankot.

(3) A gazdasági kamara a megállapodásban szereplõ szakképesítések tekintetében szervezi és koordinálja

a megállapodásban meghatározott szakmai versenyeket, amelyekhez kidolgozza a versenyszabályzatot és

versenyfelhívást. A gazdasági kamara a versenyfelhívást évente – a tanév rendjérõl szóló rendeletben elõírt közzétételi

határidõt harminc nappal megelõzõen – megküldi a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter részére.

A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a versenyfelhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ

Hivatalos Értesítõben közzéteszi, amelyet ezzel egyidejûleg a gazdasági kamara megjelentet a honlapján.

(4) A gazdasági kamara ellátja a WorldSkills és az EuroSkills versenyekre történõ elõkészítéssel, felkészítéssel

és a versenyeken való részvétellel kapcsolatos feladatokat, továbbá megszervezi és koordinálja a WorldSkills és

az EuroSkills elõválogató versenyét. A WorldSkills és az EuroSkills versenyekkel kapcsolatos további feladatokról

a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara megállapodást köt.

XIX. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÉRDEKEGYEZTETÉSE

77. § A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

(a továbbiakban: NGTT) és a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács keretei között valósul meg.

47. A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács

78. § (1) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter felnõttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos feladatainak

ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács szakmai

döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ országos testületként mûködik.
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(2) A Tanács

a) véleményt nyilvánít

aa) a szakképzési és felnõttképzési rendszer fejlesztését érintõ stratégiai kérdésekrõl,

ab) a szakképzési és felnõttképzési támogatási rendszer elveirõl,

ac) a szakképzést és felnõttképzést érintõ jogszabályok tervezetérõl,

ad) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben meghatározott

képzési alaprészbõl nyújtandó támogatásokról és ezek felhasználásáról,

b) javaslatot tesz

ba) a képzési alaprész decentralizált keretének (a továbbiakban: decentralizált keret) a megyék közötti

felosztására,

bb) a képzési alaprész központi keretébõl nyújtandó támogatásokra,

bc) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevõ felnõttek elhelyezkedési lehetõségeit elõsegítõ

intézkedésekre,

bd) szakmai követelmények, tananyagok, valamint új eljárások kifejlesztésére és ehhez anyagi források

biztosítására,

be) az OKJ módosításának rendjérõl szóló kormányrendeletben részére meghatározott feladatok tekintetében,

c) értékeli az iskolai rendszerû és az iskolarendszeren kívüli szakképzés eredményességét, valamint a szakképzési

tananyagok és a szakmai követelmények alkalmazását,

d) ajánlásokat tesz a szakképzésben szakképesítést szerzett pályakezdõ szakemberek elhelyezkedési lehetõségeinek

tapasztalataival, különös tekintettel az állástalan fiatalok helyzetével összefüggésben.

79. § (1) A Tanács tagjainak megbízatása hároméves idõtartamra szól.

(2) A Tanács húsz tagból áll.

(3) A Tanács

a) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, valamint a szakképesítésért felelõs miniszterek egy-egy

(összesen hét) képviselõjébõl,

b) a szakképzésben érdekelt civil szervezetek által javasolt összesen egy személybõl,

c) a szakképzés, a felnõttképzés és a felsõoktatás területén elismert egy-egy (összesen három) szakértõbõl,

d) a szakképzés területén mûködõ szakmai társadalmi szervezetek összesen egy képviselõjébõl,

e) a felnõttképzést folytató intézmények érdekképviseleti szervezeteinek összesen egy képviselõjébõl,

f) az NGTT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói és munkavállalói szövetségek egy-egy (összesen

kettõ) képviselõjébõl,

g) az országos gazdasági kamarák egy-egy (összesen kettõ) képviselõjébõl,

h) az iskolafenntartók összesen három képviselõjébõl

áll.

(4) A Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter kéri fel. A tagok

névsorát a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a hivatalos lapjában és az általa vezetett minisztérium

honlapján teszi közzé.

(5) A Tanács ügyrendjét egyszerû szótöbbséggel maga határozza meg. Az ügyrendet az ügyrendet elfogadó üléstõl

számított harminc napon belül a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hagyja jóvá az elfogadás

idõpontjára visszamenõleges hatállyal.

(6) A Tanács mûködéséhez szükséges feltételek biztosításáról a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter

az állami szakképzési és felnõttképzési szerv útján gondoskodik.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti felsõoktatás területén elismert szakértõ személyére a Magyar Rektori Konferencia tesz

javaslatot.

48. A Nemzeti Képesítési Bizottság

80. § (1) A Nemzeti Képesítési Bizottság a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló

szakmai javaslattevõ, véleményezõ testület.

(2) A Nemzeti Képesítési Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági,

munkaerõ-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján javaslatot tehet – az OKJ módosításának

rendjérõl szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelõen – az OKJ módosítására.
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(3) A Nemzeti Képesítési Bizottság létszáma harminc fõ, tagjai a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter,

az oktatásért felelõs miniszter, a gazdasági kamara, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek, valamint

az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák által delegált képviselõk.

(4) A Nemzeti Képesítési Bizottság mûködtetésérõl az állami szakképzési és felnõttképzési szerv gondoskodik.

49. A megyei fejlesztési és képzési bizottság

81. § (1) A megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) a szakképzés fejlesztése és a munkaerõ-piaci

igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményezõ, javaslattevõ és tanácsadó fõvárosi, megyei

testület. Budapest és Pest megye területére vonatkozóan a bizottság feladatait kizárólag a fõvárosi testület látja el.

(2) A bizottság közremûködik a munkaerõ-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és

prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

(3) A bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerõ-piaci

kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fõvárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés

fõvárosi, megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében székhellyel rendelkezõ fenntartó

tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban

részesíthetõ és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható

szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). A bizottság javaslattételi jogköre nem terjed ki a szakképzésért

és felnõttképzésért felelõs miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerõ-piaci relevanciával nem rendelkezõ

mûvészeti, kulturális, kézmûves, hagyományõrzõ, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.

(4) A szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatot a bizottság

a) a felnõttoktatást is magába foglaló iskolai rendszerû szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és

a szakközépiskolák ágazati képzéseire,

b) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam

által elismert szakképesítésekre

vonatkozóan a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által meghatározott formai követelményeknek

megfelelõen teszi meg.

(5) A bizottság a (3) bekezdés szerinti javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelõzõ évben március 31-ig teszi meg

elsõsorban a munkaerõ-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a 82. § a) pontjában meghatározott

szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által részére megküldött javaslatok figyelembevételével.

(6) A bizottság (3) bekezdés szerinti javaslatát az állami szakképzési és felnõttképzési szerv készíti elõ a Kormány 84. §-ban

meghatározott döntésének meghozatala céljából.

82. § A bizottság

a) kidolgozza az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és

a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepció),

amely a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv

részét képezi,

b) javaslatot tesz az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben

meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés),

c) közremûködik az iskolai rendszerû szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a köznevelésben

és a felsõoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében,

d) kezdeményezi az arra hatáskörrel rendelkezõ szervezetek és intézmények felé – a c) pontban meghatározott

feladat érvényesülése érdekében – a bizottság által indokolt változtatások megtételét,

e) részt vesz az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésével összefüggõ, a decentralizált kerettel kapcsolatos és

az egyéb szakképzési pályázatok elkészítésében, kiírásában és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret

pályázatainak nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára,

f) fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakképzést érintõ fenntartói döntések fõvárosi, megyei

munkaerõ-piaci kereslettel összefüggõ megalapozottságáról,

g) együttmûködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében,

h) közremûködik a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában.
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83. § (1) A bizottság létszáma hét fõ.

(2) A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok

szervezetei (kettõ fõ), a területi gazdasági kamarák (kettõ fõ), a kormányhivatal (egy fõ a foglalkoztatási, egy fõ

a köznevelési feladatellátás tekintetében), valamint a megyei közgyûlés (egy fõ) képviselõibõl áll.

(3) A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter kéri fel hároméves

idõtartamra a bizottság munkájában való közremûködésre. A bizottság elnökére a bizottság tagjai közül az országos

kereskedelmi és iparkamara tesz javaslatot.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter képviselõje a bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet részt.

(5) A bizottság mûködtetésével, a hatáskörébe tartozó javaslatok, állásfoglalások elõkészítésével és a végrehajtással

kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszervezeteként a gazdasági kamara látja el. A bizottság mûködtetési

költségeinek forrását a gazdasági kamara biztosítja.

(6) A bizottság mûködési rendjének részletes szabályait az egységes döntés-elõkészítõ, javaslattevõ funkciója

érvényesülése érdekében a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg.

HETEDIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

XX. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA

84. § (1) A szakképzõ iskolában a szakmai elméleti és a szakképzõ iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit – a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvény és a mindenkori költségvetési törvény alapján – az állami költségvetés és a fenntartó

hozzájárulása biztosítja. Az egyéb gyakorlati képzés költségeit az e törvényben meghatározottak szerint a gyakorlati

képzést szervezõ biztosítja.

(2) A gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezetnek a gyakorlati képzéshez való hozzájárulási kötelezettségét

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szabályozza.

(3) Amennyiben a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet az 56. §-ban szabályozott együttmûködési

megállapodásban rögzített feladataira a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére költséget számolhat el,

a szakképzõ iskola a költségvetési támogatás terhére további forrásokat nem adhat át részére.

(4) Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra

kötelezett, vagy az 56. §-ban szabályozott együttmûködési megállapodásban rögzített feladataira a szakképzési

hozzájárulási kötelezettség terhére költséget nem számolhat el, a gyakorlati képzés együttmûködési megállapodás

alapján folyó idõarányos részére a szakképzõ iskola fenntartója az iskolai tanmûhelyben folyó finanszírozási feltételek

szerint jogosult a költségvetési támogatásra. Ebben az esetben a szakképzõ iskola a gyakorlati képzésben részt vevõ

tanuló költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató

szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját

a felek az együttmûködési megállapodásban rögzítik.

(5) A Kormány rendeletben hozza meg az érintett tanévet megelõzõ év május utolsó munkanapjáig azon

szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképzõ iskola fenntartója költségvetési

hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározza azon

szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképzõ iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat,

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,

c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a Kormány

az adott megyében és a fõvárosban iskolai rendszerû szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében,

fenntartónként a szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok keretszámait.

(6) A Kormány (5) bekezdés szerinti döntése kiterjed minden olyan szakképzõ iskolai fenntartóra, amelynek a fõvárosban

vagy a megyében e törvény vagy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási

kötelezettsége van, továbbá amely szakképzési megállapodást kötött a szakképzési feladatok ellátására.

(7) Az iskolai rendszerû szakképzésben ellátott feladatok után a szakképzõ iskola nem állami fenntartója akkor jogosult

költségvetési hozzájárulásra, ha a fõvárosi, megyei kormányhivatallal szakképzési megállapodást kötött.
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(8) A fõvárosi, megyei kormányhivatal – a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével – legfeljebb

a köznevelési szerzõdésben meghatározott idõtartamra szakképzési megállapodást köthet a szakképzõ iskola azon

nem állami fenntartójával, amelynek nincs jogszabály alapján feladatellátási kötelezettsége az e törvény szerint

ellátott vagy ellátni kívánt feladatok tekintetében az adott megyében vagy a fõvárosban. A szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértési jogát az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján

gyakorolja. A szakképzési megállapodás alapján a szakképzõ iskola nem állami fenntartója költségvetési

hozzájárulásra csak az (5) bekezdés szerinti döntésnek megfelelõ képzések után, a térítésmentes képzésben részt vevõ

tanulói után jogosult.

(9) Amennyiben a szakképzõ iskola szakképzési megállapodással rendelkezõ nem állami fenntartója a szakképzõ

iskolának a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti átszervezésérõl dönt, a fenntartó kezdeményezésére

a szakképzési megállapodást a döntést követõ harminc napon belül felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani

kell.

(10) A költségvetési hozzájárulást folyósító szerv, valamint a kormányhivatal hatósági ellenõrzése keretében ellenõrzi

a szakképzési megállapodásban foglaltak és az (5) bekezdésben foglalt döntés betartását.

XXI. FEJEZET

A SZAKKÉPZÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

50. A pályaorientáció

85. § (1) Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainformáció-nyújtást,

a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, a foglalkoztatási és

munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejlesztését, amely segíti a szolgáltatást

igénybe vevõ pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását és a munka világába történõ

bekapcsolódását az alapfokú iskolába történõ felvételtõl a munkaerõpiac elhagyásáig.

(2) Az iskolai rendszerû szakképzésbe történõ beiskolázást az életpálya-tanácsadási szolgáltatás segíti.

(3) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás megvalósulhat egyéni tanácsadás, csoportos tanácsadás, távtanácsadás,

valamint elérõ program formájában.

(4) Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmény, a szakképzõ

iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és

képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett

részére elérhetõvé kell tenni.

(5) Az iskolai rendszerû oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a szülõ (gyám) – részére egyenlõ

hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani kell, hogy a tanuló

az iskolai elõmenetele során, a továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy

szakmaváltási döntését megelõzõen legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadási szolgáltatásban

részesüljön.

(6) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott adatokon, valamint az alapfokú

iskolai oktatást nyújtó intézmények és a szakképzõ iskolák pályaorientációs feladatellátásán alapul.

(7) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását a nemzeti foglalkoztatási szerv koordinálja.

(8) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatai ellátásának részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

51. A pályakövetés

86. § (1) Az iskolai rendszerû képzésben részt vevõ tanuló a komplex szakmai vizsgája sikeres befejezését követõ három éven

belül – a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – adatot szolgáltat a pályakövetési

rendszernek az iskolában megszerzett, államilag elismert szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban, feltéve, hogy

nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt.

(2) A szakképzõ iskola a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével

szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére a vele tanulói jogviszonyban állt

tanulók komplex szakmai vizsgájával kapcsolatban. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, oktatási azonosító számát,

a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és idõpontját. Az adatok személyazonosításra alkalmatlan
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módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók és nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstõl

számított harminc évig tárolhatók.

(3) A szakképzõ iskola a honlapján – egyedi azonosításra alkalmatlan módon – nyilvánosságra hozza a szakképzési

évfolyamon tanulmányaikat befejezõk munkaerõ-piaci helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszerben

keletkezett adatokat, információkat.

(4) Az iskolarendszeren kívüli képzésben a felnõttképzési intézmény az államháztartás vagy európai uniós források által

támogatott képzése tekintetében a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint szolgáltat

adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére.

(5) Az iskolarendszeren kívüli, az államháztartás vagy európai uniós források által támogatott képzésben részt vevõ felnõtt

a képzés befejezését követõ három éven belül – a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak

szerint – szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére a képzéssel megszerzett

szakképesítés vagy egyéb kompetencia hasznosulására vonatkozóan.

(6) Ha a volt tanuló vagy iskolarendszeren kívüli képzésben részt vett felnõtt az adatszolgáltatás idõpontjában vállalkozó

vagy önfoglalkoztatóvá vált, közli a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv felé, hogy milyen vállalkozást,

tevékenységet végez.

(7) Ha a volt tanuló vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vett felnõtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített,

a foglalkoztató szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer részére. Az adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy

a volt tanulót milyen munkakörben foglalkoztatják, illetve milyen tevékenységet lát el.

(8) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – a pályakövetésrõl szóló

kormányrendeletben meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszer mûködtetéséhez szükséges adatokat

szolgáltat a foglalkoztatottakról a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szervnek. A pályakövetési rendszer

mûködtetéséért felelõs szerv az adatokat kezelheti, feldolgozhatja és konkrét személyhez kapcsolás nélkül

összekapcsolhatja a komplex szakmai vizsgákról kiadott bizonyítványok és az oktatási azonosítók adatbázisával.

(9) A pályakövetési rendszer mûködésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakövetési rendszer

mûködtetéséért felelõs szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

52. A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok

87. § (1) A szakképzõ iskolákban az alkalmazottak, továbbá a tanulók nyilvántartott és kezelt adatairól a nemzeti köznevelésrõl

szóló törvény, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevõk kezelt adatairól a felnõttképzésrõl szóló törvény

melléklete rendelkezik.

(2) A komplex szakmai vizsga adatai statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára

személyazonosításra alkalmatlan módon, a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által meghatározott

szabályok szerint átadhatók.

NYOLCADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. Felhatalmazó rendelkezések

88. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami szakképzési és felnõttképzési szervet rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi

eljárásnak a részletes szabályait,

b) a gyakorlati képzést folytató szervezetek szakképzési tevékenysége ellenõrzésének és a komplex szakmai vizsga

ellenõrzésének részletes szabályait,

c) a gyakorlati képzést folytató szervezetek szakképzési tevékenysége ellenõrzésével összefüggõ tevékenység

ellenõrzése során kiszabható bírság mértékét.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az OKJ-t, az OKJ-ba történõ felvétel és az OKJ-ból való törlés eljárási rendjét,

b) a szakmai követelménymodulokat,
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c) a szakmai vizsgaszabályzatot, a komplex szakmai vizsgák szakmai ellenõrzésének általános szabályait, valamint

a komplex szakmai vizsgák – személyes adatok körét nem érintõ – adatait tartalmazó központi nyilvántartás

vezetésének szabályait,

d) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,

e) a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit,

f) a szakképzési megállapodás tartalmát és megkötésének részletes szabályait,

g) a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részletes

szabályait, valamint a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos

szolgáltatásokat koordináló szervezetet, továbbá az életpálya-tanácsadást nyújtó szervezetek feladatait,

h) a pályakövetési rendszer mûködtetésének részletes szabályait, a pályakövetési rendszer részére történõ

adatszolgáltatás eljárási rendjét, továbbá kijelöli a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szervet.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait, és kijelölje

a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyezõ hivatalt,

b) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános

szakmai, tárgyi és személyi feltételeit,

c) a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszervezõ tevékenysége ellenõrzésének részletes szabályait,

d) a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményre a szakmai ellenõrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel

összefüggõ tevékenység ellenõrzése során kiszabható bírság mértékét,

e) a komplex szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatásnak a szabályait, és a komplex szakmai vizsga szoftveres

támogatásának eljárási szabályait,

f) a komplex szakmai vizsgán kiadott szakmai bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásának szabályait.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megyénként és a fõvárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon

szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a szakképzõ iskola fenntartója a 84. §

(5) bekezdése szerint költségvetési hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket, amelyekre a bizottság

a 82. § b) pontja alapján tesz javaslatot.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szakképesítéseknek az Európai Képesítési

Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjeinek meghatározását és besorolását.

89. § Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, hogy – a szakképesítésért felelõs miniszter

egyetértésével – rendeletben határozza meg

a) a tanulókat a 63–65. §-ok és a 68. § alapján megilletõ juttatások részletes szabályait,

b) az országos szakképzési névjegyzék elkészítését és kiadását,

c) a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait,

d) a megyei fejlesztési és képzési bizottság mûködésének és tagjai delegálásának szabályait,

e) a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, a kilencedik évfolyamon, tanmûhelyben folyó

szakmai gyakorlatra, a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést folytató szervezetnél szervezett

szakmai gyakorlati képzésre vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket,

f) a szakközépiskolában ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamra a szakmai elméletre, továbbá

a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket, valamint

g) a szakközépiskolában szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési évfolyamokra a szakmai

elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket.

90. § Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében

rendeletben határozza meg

a) a Kormány szakmai követelménymodulokról szóló rendelete alapján a szakképesítés szakmai és

vizsgakövetelményeit a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével,

b) a szakmai vizsgáztatás és a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésének részletes szabályait,

c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga követelményeit,

d) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális

szakmai, tárgyi és személyi feltételeit és
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e) a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt, felügyelete alá tartozó szerv által

irányított intézményt.

54. Hatályba léptetõ rendelkezések

91. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit – a 92. §-ban

foglaltak figyelembevételével – elsõ ízben az ezt követõen megkezdett szakképzésekre kell felmenõ rendszerben

alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 6., 20. és 24. pontja, a 9. § (9) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése, a 33–34. §,

a 21–24. §, a 44–45. §, a 46. § (2)–(4) bekezdése, a 60–62. §, a 63. § (4)–(5) bekezdése és a 72. § (2) bekezdés h) pontja

2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 22. és 23. pontja és a 84. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 3., 4., 9., 18., 31., 32., 33. és 45. pontja, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, az 5. §

(14) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése, a 82. § h) pontja és a 85–86. § 2013. szeptember 1-jén lép

hatályba.

(5) A szakképzõ iskolában a törvény rendelkezései szerint folyó szakképzést a nemzeti köznevelésrõl szóló törvénnyel

összhangban kell bevezetni.

(6) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkezdett szakképzéseket a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell

folytatni és befejezni.

(7) Az e törvény elõírásait a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek keretében folyó

szakképzés, valamint a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérõ sajátosságok

figyelembevételével kell alkalmazni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás

betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelõs miniszter

engedélye szükséges.

55. Átmeneti rendelkezések

92. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen indult képzéseket a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

(a továbbiakban: Szt.) szabályai szerint kell befejezni azzal, hogy a szakiskolában és a szakközépiskolában a tanuló

választása szerint az e törvény szerinti képzési formába jelentkezhet át a szakképzõ iskola igazgatójának az engedélye

alapján e törvény beszámításra vonatkozó szabályai szerint.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) és az Szt. szabályai szerinti szakiskolai és

szakközépiskolai képzés utoljára a 2012/2013-as tanévben indulhat. A 2013/2014-es tanévtõl kizárólag a nemzeti

köznevelésrõl szóló törvényben és az e törvényben meghatározott szakiskolai és szakközépiskolai képzés indítható.

Ahol e törvény a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény rendelkezésére utal, azon a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény

vonatkozó rendelkezésének hatálybalépéséig a Kt. azonos kérdést szabályozó rendelkezését kell érteni.

(3) Az 5. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl e törvény hatálybalépését követõen 2017. június 30-ig térségi

integrált szakképzõ központ tagjának minõsül

a) egy vagy több állami, önkormányzati fenntartónak az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint, azonos megyében vagy

a fõvárosban mûködõ összesen legalább kettõ szakképzõ iskolája, vagy

b) egy vagy több nem állami, nem önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott szakképzõ iskola addig

az idõpontig, ameddig az 5. § (3) bekezdésében meghatározott számítás szerint a nappali rendszerû oktatásban

tanulói létszáma meghaladja az ezerötszáz fõt.

(4) Nem állami, nem önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott szakképzõ iskola, a gyakorlati képzés szervezésében

részt vevõ gazdálkodó szervezetek vagy a felsõoktatási intézmények saját döntésük alapján együttmûködnek az 5. §

(7) bekezdése vagy a (3) bekezdés szerinti térségi integrált szakképzõ központtal az 5. § (6) bekezdésében

meghatározott, valamint az egymással megkötött együttmûködési megállapodásban vállalt feladatok

megvalósításában.

(5) Térségi integrált szakképzõ központ tagja a (4) bekezdés szerinti térségi integrált szakképzõ központ feladatai

megvalósításában együttmûködõ fél, amennyiben e törvény hatálybalépéséig hatályos szabályok szerint is a térségi

integrált szakképzõ központ feladatainak a megvalósításában vett részt.
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(6) Ha az 5. § (7) bekezdésében és a (3)–(4) bekezdésben meghatározott térségi integrált szakképzõ központ több jogi

személyiséggel rendelkezõ tagból áll, a térségi integrált szakképzõ központ tagjai kijelölik azt a jogi személyt, amely

a térségi integrált szakképzõ központ nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A jogi személyt

kijelölõ megállapodásban a felek rendelkeznek a kijelölést megelõzõen keletkezett jogok és kötelezettségek

gyakorlásának és viselésének módjáról és az ehhez kapcsolódó jogutódlás kérdéseirõl.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogi személy lehet a térségi integrált szakképzõ központ valamely tagja, vagy

a térségi integrált szakképzõ központ által alapított (létrehozott) nonprofit jogi személy.

(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti azonos térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet egy vagy több állami,

önkormányzati fenntartó és egy vagy több állami, önkormányzati fenntartónak az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,

a fõvárosban és Pest megyében mûködõ legalább kettõ szakképzõ iskolája.

(9) Az 5. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételek teljesítéséhez szükséges döntést a szakképzõ iskola fenntartója 2013. május

31-ig hozza meg azzal, hogy a döntés alapján a szakképzõ iskola legkésõbb 2013. szeptember 1-jétõl kizárólag az 5. §

(1)–(3) bekezdése szerint mûködhet.

(10) Az e törvény hatálybalépése elõtti napot megelõzõen az Szt. 2. § (5)–(6) bekezdése szerint megalakult térségi integrált

szakképzõ központ 2013. augusztus 31-ig az Szt. e törvény hatálybalépése elõtti napon hatályos 2. § (5)–(6) bekezdése

és a Kt. e törvény hatálybalépése napján hatályos 89/B. §-a szerint mûködhet tovább, de 2013. szeptember 1-jét

követõen csak abban az esetben minõsül térségi integrált szakképzõ központnak,

a) ha az 5. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, vagy

b) ha a térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós

támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképzõ központ fenntartási kötelezettségének elõírására

került sor, és

ba) az 5. § (7) bekezdésében meghatározott vagy

bb) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti.

(11) Amennyiben a kedvezményezett az e törvény hatálybalépése elõtti napot megelõzõen az Szt. 2. § (5)–(6) bekezdése

szerint megalakult térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós

támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképzõ központ fenntartási kötelezettségének elõírására

került sor, azonban az uniós támogatás visszafizetési kötelezettsége nélkül nem teljesíthetõek az 5. §

(1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek, úgy az állami, önkormányzati fenntartó 2017. június 30-ig azon szakképzõ

iskolája tekintetében mentesül az 5. § (1)–(4) bekezdésében és az 5. § (8) bekezdésében elõírt feltételek teljesítésének

kötelezettsége alól, amely vonatkozásában az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek teljesítése visszafizetési

kötelezettséget eredményezne. Ebben az esetben a térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet több megyei

kormányhivatal is.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott esetben a szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója 2013. május 31-ig

vagy legkésõbb a térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló uniós

támogatással érintett projekt lezárását követõ három hónapon belül megvizsgálja az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt

feltételek teljesítésének lehetõségét, és kezdeményezi az érintett uniós támogatásban illetékes irányító hatóságnál

a támogatási szerzõdés módosítását. A szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója az 5. §

(1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek teljesítésének kötelezettsége alól részben vagy egészben az irányító hatóság

megállapítása alapján mentesülhet, köteles azonban az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt feltételeket az irányító

hatóság mentesítõ határozatában nem érintett szakképzõ iskolái tekintetében teljesíteni.

(13) A (11) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés b) pontja szerinti térségi integrált szakképzõ központ tagja

lehet az állami, önkormányzati intézményfenntartó és szakképzõ iskolája. Ebben az esetben a szakképzõ iskola

fenntartója több térségi integrált szakképzõ központ tagja is lehet.

(14) E törvény hatálybalépését követõen új térségi integrált szakképzõ központ csak az 5. § (7) bekezdése szerint hozható

létre.

(15) A szakképzõ iskolában szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatóra vonatkozóan a 30. §-ban a pedagógus-életpálya

elõmeneteli és illetményrendszerével összefüggõ szabályokat a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény

pedagógus-életpályára vonatkozó szabályainak hatálybalépésétõl kell alkalmazni.

(16) A 29. § (1) bekezdésében meghatározott térítésmentes szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat elsõ ízben

a 2013/2014-as tanévben a szakképzõ iskolában tanulmányokat megkezdõ tanulók képzése során kell alkalmazni.

(17) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként azon szakképesítések

tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelõs miniszter kiadta, 2015. augusztus
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31-ig olyan személy is részt vehet, aki mestervizsgával nem rendelkezik, de a 30. § (1) bekezdésében foglalt egyéb

követelményeknek megfelel.

(18) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében 2013. december 31-ig

dolgoztathatja ki azok központi programjait (tanterveit), és gondoskodhat nyilvánosságra hozatalukról. A gazdasági

kamara 2013. december 31-ig gondoskodik az iskolai rendszerû szakmai képzés keretében oktatott, a 75. §

(1) bekezdésében meghatározott megállapodásban szereplõ szakképesítések központi programjainak kidolgozásáról.

Az e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott és az e törvény hatálybalépését követõen a gazdasági kamara által

kidolgozott központi programokat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett képzésekben lehet utoljára alkalmazni

felmenõ rendszerben azzal, hogy az e törvényben meghatározott szakképzési kerettanterv kiadását követõen induló

képzésekben már csak a szakképzési kerettanterv alapján folyhat képzés.

(19) Ahol e törvény valamelyik szabálya a szakképzési kerettantervvel kapcsolatos kötelezettséget, elõírást, feltételt

határoz meg, a szabály szakképzési kerettantervre vonatkozó elõírását, kötelezettségét, feltételét a vonatkozó

szakképzési kerettanterv kiadását követõ tanév elsõ tanítási napjától kell alkalmazni.

(20) A 43. § (2) bekezdésében meghatározott, tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet 2013. január 1-jétõl

köthet tanulószerzõdést.

(21) Az e törvény hatálybalépésekor hatályos tanulószerzõdéseket legkésõbb 2012. december utolsó munkanapjáig veszi

nyilvántartásba a gazdasági kamara a 44–45. §-ban meghatározottak szerint. A gyakorlati képzést szervezõ szervezet

2012. augusztus 31-ig a tanulószerzõdést, a módosított tanulószerzõdés egy példányát a tanulószerzõdés

megkötését, módosítását követõ öt munkanapon belül megküldi a gazdasági kamarának, és a tanulószerzõdés

megszûnését öt munkanapon belül bejelenti a gazdasági kamarának és a tanuló jogviszonya szerinti szakképzõ

iskolának.

(22) Az e törvény hatálybalépésekor hatályos tanulószerzõdéseket a 48. § és a 63. § (6) bekezdése szerinti tartalommal,

a 2011. december 31-ig megkötött hatályos együttmûködési megállapodásokat az 57. §-ban meghatározott

tartalommal 2012. március 31-ig kötelesek a szerzõdõ felek módosítani. A módosítás lebonyolításában a gazdasági

kamara mûködik közre.

(23) Új tanulószerzõdés és új együttmûködési megállapodás e törvény hatálybalépését követõen csak az e törvényben

foglalt szabályok szerint köthetõ. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos együttmûködési megállapodás alapján

legkésõbb 2012. szeptember 1-jéig folyhat gyakorlati képzés. A gyakorlati képzést szervezõ 2012. január 31-ig

felülvizsgálja a tanulószerzõdés tartalmát abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jelen törvényben elõírt tartalmi

feltételeknek, és amennyiben a jelen törvény szabályainak való megfelelés érdekében szükséges, 2012. február 29-ig

kezdeményezi a tanulószerzõdés módosítását.

(24) A szakközépiskola az Szt. alapján felsõfokú szakképzésben képzést utoljára a 2012/2013-as tanévben indíthat.

(25) Az e törvény szerint meghatározott tartalmú Országos Képzési Jegyzéket a Kormány legkésõbb 2012. április 30-ig

adja ki.

(26) Az e törvény szerint meghatározott tartalmú szakmai és vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelõs miniszter

legkésõbb 2012. május 31-ig adja ki.

(27) Az e törvény szerint meghatározott szakképzési kerettanterveket a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter

legkésõbb 2012. július 31-ig adja ki.

(28) Az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerû szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján

indított képzésben, de legkésõbb 2017. július 31-ig, javító- és pótló vizsgát legkésõbb 2017. december 31-ig lehet

tenni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az Szt. alapján szakmai vizsgát utoljára az e törvény alapján az adott

szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv megjelenésének napjától számított hatodik hónap utolsó

munkanapján, az Szt. alapján indított képzésben, javító- és pótló vizsgát az Szt. alapján legkésõbb a szakmai vizsgát

követõ egy évig lehet tenni. Az e törvény hatálybalépését követõen az Szt. szerint kiadott szakmai és

vizsgakövetelmények alapján indult képzések szakmai vizsgáit az Szt. szakmai vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezései

szerint kell megszervezni és lebonyolítani az e törvény alapján kiadott vizsgaszabályzatban foglalt eltérésekkel. A 16. §

(2) bekezdése szerint 2013. március 31-ig kiállított törzslapokat a szakmai vizsgát szervezõ intézmény papír alapon is

kiállíthatja, amelynek egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követõ harminc napon belül köteles az állami

szakképzési és felnõttképzési szervnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a beküldött

törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejûleg felhívja a beküldõt

az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a 16. § (3) bekezdés

szerint jár el az e bekezdés alapján papír alapon is kiállított törzslapokkal kapcsolatban is.
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(29) A szakképesítésért felelõs miniszter – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – 2012. december

31-ig megvonhatja az általa feljogosított intézménytõl a komplex szakmai vizsga szervezésének jogát.

A szakképesítésért felelõs miniszter az e bekezdésben szabályozott határozatát – indokolás nélkül – a Magyar Közlöny

mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzéteszi.

(30) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv 2012. december 31-ig ellátja a 2011-es bevallások tekintetében

a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

szóló törvényben meghatározott feladatokat.

(31) A bizottság a 81. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott javaslatát a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 2012. július

31-ig teszi meg.

(32) A Kormány a 84. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott döntését elsõ alkalommal a 2013/2014-es tanévre

vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig hozza meg azzal, hogy a döntés a szakképesítéseket megyékre és a fõvárosra

lebontva határozza meg a 84. § (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti csoportosításban.

(33) A Kormány a 88. § (6) bekezdésében meghatározott rendeletet 2013. május 31-ig adja ki.

(34) Az e törvény hatálybalépése elõtt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

2003. évi LXXVI. törvény alapján megalakult regionális fejlesztési és képzési bizottságok 2012. szeptember 30-ig látják

el feladataikat. Az e törvényben meghatározott megyei fejlesztési és képzési bizottságokat 2012. szeptember 30-ig kell

megalakítani, amely bizottságok az e törvény szerinti feladataikat 2012. október 1-jétõl látják el.

(35) Amennyiben a Kt. 89/B. §-a szerint megalakult szakképzés-szervezési társulásból a megyei önkormányzat a megyei

önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes

egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Mökt.) alapján kilép, és ennek

következtében a szakképzés-szervezési társulásban tagként egyetlen, szakképzõ iskolát fenntartó önkormányzat

marad, a szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a megyei fenntartó

együttmûködési megállapodást köt a térségi integrált szakképzõ központ feladatainak közös megszervezésére

a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. Az e bekezdés szerinti együttmûködési rendszer

a (10) bekezdésben foglalt határidõig térségi integrált szakképzõ központnak minõsül, amelyre a (10)–(11) bekezdés

rendelkezéseit kell alkalmazni. E bekezdés alkalmazásában megyei fenntartón a Mökt.-ben meghatározott azon

megyei fenntartót kell érteni, amely a Mökt. szerint az adott szakképzés-szervezési társulásból kilépett megyei

önkormányzati fenntartó szakképzési feladatait átvette.

56. Az Európai Unióra vonatkozó és nemzetközi vonatkozású rendelkezések

93. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelmérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról

(9–11. cikk),

c) a Tanács 2010/707/EU Határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó

iránymutatásokról (Melléklet 7–9. Iránymutatás)

57. Módosító rendelkezések

94. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:

Szht.) 5. § a) pont aa) alpontja az alábbi szöveggel lép hatályba:

[5. §. A szakképzési hozzájárulás teljesíthetõ

a) a szakképzésrõl szóló törvényben foglaltak szerint]

„aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképzõ iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között

létrejött együttmûködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerû szakképzésben a nappali rendszerû oktatásban

és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban, vagy”

[folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlatot is –

szervezésével,]

(2) Az Szht. 19. § (2) bekezdés b) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:

[(2) Az alaprész központi keretébõl az iskolai rendszerû képzéssel összefüggésben – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –

támogatható]
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„b) a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott szakképzési megállapodással rendelkezõ szakképzést folytató

intézményben,”

[folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló

beruházás.]

(3) Az Szht. 22. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:

„(1) A hozzájárulásra kötelezett az alaprészbõl a 14. § b) és c) pontja szerint a Kormány egyedi döntésén alapuló

támogatást, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján pályázat útján kapott beruházási célú támogatást

a tõketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés idõtartamáról

a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.”

58. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

95. § Hatályát veszti a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete
a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelmi hatósági eljárásra és a munkavédelmi hatósági eljárást lefolytató

munkavédelmi hatóságra.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) veszélyeztetés: munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, technológia esetén – ideértve

a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezõk expozíciójával járó tevékenységeket is – a szükséges védelem

elmaradása;

b) közvetlen veszélyeztetés: a veszélyeztetés térben és idõben konkretizálódik, tehát meghatározott személyt vagy

személyeket érint, realizálódása elõreláthatóan rövid idõn belül bekövetkezhet;

c) súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minõsít, továbbá amely a baleset, betegség bekövetkezésének

magas valószínûségét jelenti, és amelynél a nagymértékû károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset,

foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció;

d) munkavédelmi norma: a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. § és 12. §-ában

meghatározott munkavédelemre vonatkozó szabályok.

3. A munkavédelmi bírság kiszabására vonatkozó különös szabály

3. § A munkavédelmi bírság kiszabásakor a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény

alkalmazása során közvetlen veszélyeztetésnek a 2. § b) pontjában meghatározott magatartást kell tekinteni.
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4. A munkavédelmi bírság mértéke

4. § A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

5. § A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján,

a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetõség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke

nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.-ben meghatározott legkisebb vagy több az Mvt.-ben

meghatározott legnagyobb összegénél.

6. § (1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során

a) 2–4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szörösére;

b) 5–7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;

c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára

emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

(2) Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének

idõtartama bizonyítottan

a) egy óránál tovább fennállt, 1,3-szorosára;

b) nyolc óránál tovább fennállt, 1,5-szörösére;

c) egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára;

d) egy hónapnál tovább fennállt, 5-szeresére

emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

(3) Ha munkáltató mulasztása miatt

a) fokozott expozíció következett be, 1,2-szeresére;

b) munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, 1,5-szörösére;

c) súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be, 3-szorosára;

d) halálos munkabaleset következett be, 10-szeresére

emeli meg a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság mértékét.

(4) Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval

szemben jogerõsen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenõrzést megelõzõ két éven belül, akkor

a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg.

(5) A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy

természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára

csökken.

7. § (1) Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében

legfeljebb 20%-kal megemelheti ha

a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezõkre megadott határérték túllépése a 10%-ot

meghaladja,

b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja,

c) a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására,

d) nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,

e) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)

MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az elõírt kockázatértékelés

hiányzik,

f) a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;

g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselõ választását olyan esetben, amikor ez kötelezõ lett

volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselõ mûködési feltételeit,

h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi

koordinátort, vagy

i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és

egészségét is veszélyezteti.
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(2) Az 5. § alapján megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében

legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha

a) a munkáltató tényfeltárást segítõ magatartást tanúsított;

b) a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegõ magatartása is közrejátszott vagy

c) a munkáltató a hatályos munkavédelmi elõírásoknál szigorúbb megelõzõ intézkedéseket valósít meg.

5. Átmeneti és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult munkavédelmi hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelete
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál
figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és a csökkentõ tétel számításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés

a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a

következõket rendeli el:

1. § A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett képzésre fordított

költségeihez az állam e rendeletben meghatározott módon járul hozzá.

2. § A gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehetõ alapnormatíva 2012. évre vonatkozó összege a

szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben (a továbbiakban:

Szht.), a 2012. évet követõen a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott összeg.

3. § A szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett

a bruttó kötelezettsége mértékét az e rendeletben meghatározott módon számított csökkentõ tétel figyelembe

vételével csökkentheti.

4. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakközépiskolával vagy szakiskolával (a továbbiakban együtt: szakképzõ iskola)

kötött együttmûködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási

kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben meghatározott módon számított

csökkentõ tétel összegével csökkentheti.

(2) Az együttmûködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra

meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történõ elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentõ tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és

a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi..

(4) A szakképzési hozzájárulási elõleg fizetésénél a csökkentõ tétel havi összegét a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan

tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok

számának szorzata képezi.

5. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzõ iskola tanulójával kötött tanulószerzõdés alapján folytatott gyakorlati

képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint

meghatározott csökkentõ tétel összegével csökkentheti.

(2) A csökkentõ tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan – amennyiben a tanulószerzõdés hatálya a tárgyév teljes

idõtartamára fennáll – tanulónként az alapnormatíva összege és a mellékletben szereplõ, a tanulószerzõdésben

megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmacsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.
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(3) Amennyiben a tanulószerzõdés hatálya a tárgyév teljes idõtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentõ tétel

éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi csökkentõ tételek összege.

(4) A szakképzési hozzájárulási elõleg fizetésénél a csökkentõ tétel havi összegét a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan

tanulónként a (2) bekezdés szerint számított csökkentõ tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

(5) Ha a tanulószerzõdés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentõ tétel (4) bekezdés szerint meghatározott

összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után elõször, amelyben a hozzájárulásra kötelezett

legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

(6) Ha a tanulószerzõdés hónap közben szûnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentõ tétel (4) bekezdés szerint

számított összegét az adott hónapból a tanulószerzõdés megszûnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap

naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

6. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés

szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben

meghatározott módon számított csökkentõ tétel összegével csökkentheti.

(2) A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történõ

elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentõ tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési

normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4) A szakképzési hozzájárulási elõleg fizetésénél a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan a csökkentõ tétel havi összegét

hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok

számának szorzata képezi.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakmacsoport Szakmacsoportos
súlyszorzósorszáma megnevezése

1. Egészségügy 0,9933
2. Szociális szolgáltatások 0,6279
3. Oktatás 0,6488
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció 0,8245
5. Gépészet 1,2882
6. Elektrotechnika-elektronika 1,2476
7. Informatika 0,7872
8. Vegyipar 0,8347
9. Építészet 1,2781

10. Könnyûipar 1,2359
11. Faipar 1,2011
12. Nyomdaipar 0,7871
13. Közlekedés 0,7609
14. Környezetvédelem- vízgazdálkodás 0,6160
15. Közgazdaság 0,7118
16. Ügyvitel 1,1143
17. Kereskedelem 1,0513
18. Vendéglátás 1,2846
19. Egyéb szolgáltatás 0,8406
20. Mezõgazdaság 1,1819
21. Élelmiszeripar 1,2622
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A Kormány 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb

összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén

93 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása

esetén 535 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú

szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ

teljesítése esetén 2012. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér alkalmazása esetén

24 850 forint, napibér alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és

teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2012. január 1-jétõl 93 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2012. január 1-jétõl 108 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál

a) rövidebb [Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. § (2) bekezdés],

arányosan növelt mértékben,

b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben

kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2012. január hónapra járó munkabérek

megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,

c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és

a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

(3) Hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló

337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete
a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt
mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl

A Kormány a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási,

szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkáltatóra és

a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti idõszak bármely napján is munkaviszonyban álló

munkavállalóra terjed ki.

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-a

szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. § (7) bekezdés

b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelõ munkavállalóra is.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján

foglalkoztatott munkavállalóra.

2. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megõrzéséhez szükséges 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékét az

1. melléklet tartalmazza. 2011-ben – a (2) bekezdés szerint számított – átlagos havi 216 805 forint feletti munkabér

esetén nincs elvárt munkabéremelés. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben 2012. január 1-jei hatállyal megállapított kötelezõ

legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt

munkabéremelésbe beszámít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mértékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. évi munkabérén

személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi idõszakra

vonatkozó egész havi átlagát kell érteni:

a) a személyi alapbér 2011. október 31-ét megelõzõ, legutóbbi tárgyévi változásának idõpontjától 2011. december

31-ig terjedõ idõszak;

b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. október 31-ét követõen változott, akkor a 2011. november 1-jét megelõzõ,

legutóbbi tárgyévi változás idõpontjától – annak hiányában 2011. január 1-jétõl – a 2011. október 31-ét követõ

változás idõpontjáig terjedõ idõszak;

c) ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott, akkor a 2011. január 1-je és december 31-e közötti idõszak;

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követõen létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi

alapbérváltozására tekintet nélkül, a munkaviszony létesítésének idõpontja és 2011. december 31-e közötti

idõszak.

(3) A munkavállaló 2011. évi munkabére (2) bekezdés szerinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti

munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

(a továbbiakban: Mt.) 142. § szerinti személyi alapbért, rendszeres bérpótlékokon az Mt. 151/A. § (2) bekezdés szerinti

bérpótlékokat kell érteni.

(5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez

kapcsolódó 2011. évi teljesítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni, beleértve a teljesítménybér idõbér részét

is. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a tényleges jutalékkifizetést kell figyelembe venni.

(6) A munkavállaló napi, heti, havi munkaideje 2011. október 31-ét követõ változása esetén a (2) bekezdés szerinti

2011. évi rendszeres bért és annak összetevõit korrigálni kell a munkaidõ változás arányában.

(7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. október 31-ét követõ változása esetén

a (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bért és annak összetevõit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy

hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni.

(8) A gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadságon, továbbá a közeli hozzátartozó ápolására

vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadságon lévõ munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi

alapbérét az Mt. 84. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. 144/A. §-ának értelemszerû alkalmazásával kell meghatározni.
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3. § (1) A munkáltató a 2012. évi elvárt munkabéremelésnek akkor tesz eleget, ha a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti

2011. évi személyi alapbérét 2012-ben

a) az 1. melléklet 1. pontja szerinti esetben az ott szereplõ mértékkel;

b) az 1. melléklet 2. pontja szerinti esetben a (2) vagy a (3) bekezdésben foglalt számítás eredményeként adódó

összeggel

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt személyi alapbéremelést úgy kell meghatározni, hogy az 1. melléklet 2. pontjában

szereplõ táblázat második oszlopának a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi rendszeres bérének megfelelõ

során szereplõ összegét szorozni kell a 2. § (2) bekezdés szerinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával.

(3) A munkáltató választása szerint a munkabéremelést a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen úgy is végrehajthatja,

hogy a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi alapbérét az 1. melléklet 2. pontjában szereplõ

táblázat második oszlopának a 2011. évi személyi alapbérnek megfelelõ sorában szereplõ összeggel megemeli.

(4) A munkáltató a (2) és a (3) bekezdésben foglalt módszerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan

egységesen választhat, és ezt a választását késõbb nem változtathatja meg.

(5) Teljesítménybér esetén az (1)–(3) bekezdés alkalmazása során a teljesítménybér-tényezõket is szükséges úgy

módosítani, hogy százszázalékos teljesítést feltételezve az 1. melléklet szerinti munkabéremelés megtörténjen.

(6) Amennyiben az (1)–(3) bekezdésben foglaltak végrehajtását követõen a munkavállaló személyi alapbére,

teljesítménybér-tényezõi vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. § (6)–(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével

– ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást – a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik, akkor

a változás idõpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minõsül.

4. § (1) A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékének az 1. melléklet szerinti összege – az alacsony keresetû munkavállalók

munkabérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglaltak

alkalmazása során – csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerinti béren

kívüli juttatás munkavállalót érintõ 2012. évi növekményével, legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés

munkavállalónkénti összegének 25%-ával.

(2) A béren kívüli juttatás (1) bekezdés szerinti 2012. évi növekményét a 2012. évre vonatkozó jogosultság egyhavi

átlagos nettó összege és a 2011. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének

130,94 százalékaként kell meghatározni.

(3) A munkáltató kollektív szerzõdéses szabályozással, annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott

egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. évi jogosultságot.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke

1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%-a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az

59 600 forint/hó összeget.

2. Az elvárt munkabéremelés mértéke, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem

haladja meg a 216 805 forint/hó összeget:

2011. évi munkabér (Ft/hó) 2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

59 601–62 500 15 500

62 501–66 500 15 300

66 501–70 400 15 100

70 401–74 400 14 900

74 401–80 300 14 700

80 301–86 200 14 400

86 201–92 100 14 100

92 101–98 100 13 800

98 101–104 000 13 500

104 001–109 900 13 200

109 901–115 800 12 900

115 801–121 700 12 600

121 701–129 600 12 300

129 601–137 500 11 900

137 501–147 400 11 500

147 401–157 200 11 000

157 201–167 100 10 500

167 101–177 000 10 000

177 001–181 500 9 500

181 501–183 300 9 000

183 301–185 100 8 500

185 101–186 800 8 000

186 801–188 600 7 500

188 601–190 400 7 000

190 401–192 100 6 500

192 101–193 900 6 000

193 901–195 700 5 500

195 701–197 400 5 000

197 401–199 600 4 500

199 601–201 700 4 000

201 701–203 900 3 500

203 901–206 000 3 000

206 001–208 200 2 500

208 201–210 300 2 000

210 301–212 500 1 500

212 501–214 600 1 000

214 601–216 805 500
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A Kormány 319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló
169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló
355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és (4) bekezdésében,

a 3–4. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5–6. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának

szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más, tartózkodásra jogosító engedéllyel, vagy a külön törvény

alapján keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár

foglalkoztatása esetén a munkáltató köteles megtéríteni a harmadik országbeli állampolgár elmaradt munkabérét és

egyéb járandóságait.

(2) A megállapodás szerinti díjazás megállapításánál legalább a kötelezõ legkisebb munkabért kell figyelembe venni.

(3) A munkáltató köteles megtéríteni a harmadik országbeli állampolgár elmaradt járandóságai kifizetésének a

visszautazása szerinti országba történõ megküldésével összefüggõ indokolt költségeket is.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában – az ellenkezõ bizonyításáig – a munkaviszony fennállását legalább három hónap

idõtartamban vélelmezni kell.”

2. § Az R1. 5. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„c) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra

és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-ai 2009/52/EK tanácsi irányelvnek.”

(való megfelelést szolgálja.)

3. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jegyzõ a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus

adategyeztetés keretében ellenõrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más jegyzõ adatszolgáltatása alapján az

Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelõzõen elvégzett adategyeztetés során keresõfeltételként

csak a kérelmet benyújtó személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme és

Társadalombiztosítási Azonosító Jele használható fel.”

4. § Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkaügyi központ hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ ügyintézõi adategyeztetés, adatellenõrzés,

az archivált adatokból a jogosult részére történõ igazolás, hatósági bizonyítvány kiállítása, és pénzügyi elszámolás

céljából az Adatbázis valamennyi archivált adatához hozzáférnek.”

5. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R3.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a

szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és teljes munkaidõ teljesítése

esetén:

a) havibér alkalmazása esetén 71 800 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén16 525 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 3 305 forint.

(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a

közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 71 800 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti
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teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése

esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthetõ. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg

többlettámogatás. Ez a szabály alkalmazandó a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévõ munkavezetõ bérezésére is.

(3) Részmunkaidõ esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb

28 500 forintnál.”

6. § Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat

megilletõ garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 92 000 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 21 175 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 4 235 forint.”

7. § Az R3. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm.

rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes

foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2011. (XII. 27.) Korm.

rendelet 5. és 6. §-ával megalapított rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2012. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér

és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni.”

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5–7. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

9. § E rendelet 1. és 2. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal

szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-ai 2009/52/EK tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat
és hatáskörérõl

A Kormány

a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak-

és felnõttképzési feladatokat ellátó központi hivatal.
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(2) A Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A Hivatal élén a fõigazgató áll.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

(5) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal fõigazgató-helyetteseit.

(6) A Hivatal fõigazgató-helyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal

fõigazgatója gyakorolja. A Hivatal kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és munkavállalói felett a fõigazgatója

gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(7) Az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ igazgatóságot a miniszter által kinevezett fõigazgató-helyettes vezeti.

2. A foglalkoztatási szerv kijelölése

2. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.

(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Hivatalt, valamint a munkaügyi központot jelöli ki.

(3) A munkaügyi központ a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként

mûködik.

(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási

hatósági ügyekben elsõ fokon a munkaügyi központok kirendeltségei járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási

szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.

3. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi

szerv kijelölése

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a Hivatalnak önálló feladat és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége.

(2) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok

ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot, továbbá

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban:

munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség) jelöli ki.

(3) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot

jelöli ki.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységbõl

(munkavédelmi felügyelõség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységbõl (munkaügyi

felügyelõség) áll.

4. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv kijelölése

4. § (1) A Kormány állami szakképzési és felnõttképzési szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2) A szakképzésrõl szóló törvényben, a felnõttképzésrõl szóló törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról

és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben a szakképzési és felnõttképzési szerv számára

meghatározott feladatokat a Hivatal látja el.

(3) A tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényben meghatározott Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület

mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

II. FEJEZET

A HIVATAL FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATAI

5. Az irányítás szabályai

5. § (1) A munkaügyi központok tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott

hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve –

gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munkaügyi központnak a 8. § (3) bekezdése, valamint a kirendeltségnek

a 9. § (2) bekezdése által megállapított feladatai tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) és e)–i) pontja szerinti

hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter gyakorolja.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõpiaci programok kidolgozását és dönt

a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyûjtések

adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi

– számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által történõ

felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

(5) A munkaügyi központ közfoglalkoztatási feladatai vonatkozásában az 6. § (1) bekezdés h) és i) pontjában

meghatározott feladatokat a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter látja el.

6. A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörei

6. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi

követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõpiaci

szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk

ellátásával, valamint a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos

szakmai feladatokat,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és

számítógépes rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes

rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja

a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

e) fejleszti a munkaerõpiaci szolgáltatásokat,

f) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési

rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket,

statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának

fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai

képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

i) ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló nemzetközi szerzõdések

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb) elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott

fellebbezéseket,

k) adatokat gyûjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

kb) a magánközvetítõk és -kölcsönzõk éves tevékenységérõl,

kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,

lb) elõsegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,
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lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó –

feladatainak végrehajtását, valamint közremûködik a tagállamok közötti munkanélküli ellátások

megtérítésével kapcsolatos feladatokban,

ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere

mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES

szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES

rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyarország területén igénybe vehetõ

álláskeresési támogatások egyes kérdéseirõl,

lf) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban:

EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek – munkanélküli ellátásokra vonatkozó

rendelkezései – végrehajtásával összefüggõ feladatok tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,

javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,

o) ellát egyes munkaerõpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerõpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõpiaci programok indítására,

ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõpiaci programok

végrehajtását, továbbá lebonyolítja a jóváhagyott munkaerõpiaci programokat,

oc) véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét,

p) szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból

támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,

q) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

r) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

s) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint

t) koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással megvalósuló tevékenységeit,

u) koordinálja a munkaügyi központok foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességû

személyek foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységét.

(2) A Hivatal a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) ellátja a kollektív szerzõdések nyilvántartásával kapcsolatos teendõket,

b) elõkészíti a kollektív szerzõdés hatályának az ágazatra történõ kiterjesztésével kapcsolatos miniszteri döntést,

amelynek keretében közremûködik a kiterjesztést kérõ szervezet, szervezetek reprezentativitásának

megállapításában,

c) közremûködik az ágazati párbeszéd bizottság mûködésében, amelynek keretében ellátja a részvétel és az ágazati

reprezentativitás megállapítása érdekében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság döntéseihez szükséges

adatkezelési, döntés-elõkészítési feladatokat, valamint az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszere

mûködésének támogatását,

d) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

e) elvégzi a közalkalmazotti területeken mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló reprezentativitásának

megállapításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

f) mûködteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR).

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

7. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) – az 1. mellékletben meghatározott székhelyen mûködõ – szervezetbõl

és kirendeltségekbõl áll.

(2) Az e rendelet szerinti munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek.

A megyei (fõvárosi) munkaügyi központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévõ valamennyi

kirendeltség.
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(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik, az igazgatóhelyettesek

felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az igazgatója gyakorolja.

(4) A kirendeltség a munkaügyi központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A kirendeltség

nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ

ügyintézõje jár el.

(5) A munkaügyi központ vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a kirendeltség vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel

rendelkezõ ügyintézõjét elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

8. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete

a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közremûködik

a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató

tevékenységet,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás

ellenõrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat decentralizált kerete

felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés, valamint

a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos

feladatokat,

e) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai

mûködtetésérõl,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

g) felelõs a szakmai munkát támogató szoftverek mûködtetéséért és használatáért,

h) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

i) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok

elleni fellebbezéseket,

j) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és

koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybõl

adódó feladatainak végrehajtását, továbbá adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fõvárosi és megyei

kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási szervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történõ megtérítési igények

érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes adatszolgáltatást is,

k) ellátja a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart

a munkaerõpiaci szereplõkkel,

m) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szakmai szabályzatait, valamint

n) illetékességi területén ellátja a munkaerõpiaci ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerzõdések megkötése, módosítása és megszüntetése, továbbá a költségvetésbõl nyújtott támogatás

biztosítékául szolgáló zálogjog, bankgarancia, óvadék tekintetében a szakigazgatási szerv vezetõje szerzõdéskötési

képességgel rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete a közfoglalkoztatási feladatok ellátása során:

a) ellenõrzi a közfoglalkoztatási munkavégzés közfoglalkoztatási szerzõdésben foglaltak szerinti teljesítését,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

(4) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban

meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerõpiaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerõpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a bérgarancia támogatással,

d) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

e) a rendbírsággal, valamint

f) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos ügyekben.
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(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

a munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetét jelöli ki.

9. § (1) A kirendeltség

a) a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl szóló jogszabályban meghatározott illetékességi

területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési

járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével

kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek

ellátása nem tartozik a munkaügyi központ megyei szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel

kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi

önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági

szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek

végrehajtásával összefüggõ feladatokat,

n) ellátja a Karrier Híd Programhoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány

kiadásával összefüggõ feladatokat.

(2) A kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai ellátása során:

a) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetõségeket,

b) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat,

c) szervezi a közfoglalkoztatást,

d) kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal.

10. § A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és

szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) mûködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerõpiaci

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,

b) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal,

illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértõi bizottságban,

c) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

nyújtásában.

III. FEJEZET

A HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FELADATAI

7. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság általános feladatai

11. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság fõigazgató-helyettese (e fejezetben a továbbiakban:

fõigazgató-helyettes) a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja

a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek szakmai irányítását.
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(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek tevékenysége

tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek munkáját módszertani

útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a munkavédelmi és

munkaügyi felügyelõségek szakmai munkájának értékelésével támogatja.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság szervezi a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõk képzését,

továbbképzését, továbbá az újonnan belépõ felügyelõk vizsgáztatását.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek korrupcióellenes

stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint elemzi és értékeli az munkavédelmi és munkaügyi

igazgatósághoz, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségekhez érkezõ panaszokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi ellenõrzési irányelvet a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság adja ki.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek bevonásával –

mûködteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges

egységes informatikai rendszert.

(8) A fõigazgató-helyettes egyetértési jogot gyakorol, ha a földügyért felelõs miniszter az erdészeti tevékenységgel

kapcsolatban egyes védõruhák alkalmazásának felfüggesztését rendeli el.

(9) A fõigazgató-helyettes ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyásával kapcsolatosan külön

jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(10) A fõigazgató-helyettes ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével

kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(11) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján ellátja az egyéni védõeszközök megfelelõségét

tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és

mûködteti a Kijelölést Elõkészítõ Bizottságot.

8. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai

12. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a Hivatal külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi kutatással összefüggõ feladatait.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és

(3) bekezdésében, továbbá a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 83/A. §

(4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggõ kormányzati döntések, stratégiák

megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami mûködéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió

döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok

megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági

vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek

megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe

utalt feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási

betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggõ jellegének megállapításához, minõsítéséhez külön

jogszabály alapján véleményt ad.

(7) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság külön jogszabály alapján mûködteti a hajózási egészségi alkalmasság

másodfokú vizsgálatát végzõ bizottságot.

(8) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi

vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.
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9. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkavédelmi állami feladatai

13. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával

kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság saját jogkörében kezdeményezi, elõkészíti és

elõsegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkavédelemmel összefüggõ

jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(3) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi felügyelõségek közremûködésével – részt vesz

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában,

b) a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában,

c) a nemzeti munkavédelmi politika kialakításában és végrehajtásának irányításában,

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi

helyzetérõl szóló éves beszámoló jelentés elõkészítésében,

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem

veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

14. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ kormány-elõterjesztéseket és jogszabálytervezeteket,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttmûködik más államok

szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi

kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elõsegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és

Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,

d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendõit,

e) mûködteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek

végzésében, mûködésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai

biztonság területén.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön

jogszabályban elõírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.

10. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság munkaügyi állami irányítási feladatai

15. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos állami irányítási

feladatokat lát el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával

összefüggésben együttmûködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival.

A nemzetközi együttmûködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen tájékoztatást nyújt

az elvégzett munkaügyi ellenõrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106/A–106/B. §-ában – a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját

kivéve – meghatározott szabályok megtartásának ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól

a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság beszámolót készít a miniszter számára.

(4) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság részt vesz a miniszter munkaügyi ellenõrzéssel összefüggõ

jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(5) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság – a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közremûködésével

– részt vesz a munkaügyi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában.

11. A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek jogállása, szervezete és az irányítás

szabályai

16. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség a fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelyén mûködik, és

illetékességi területe megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.
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(2) A munkavédelmi és munkaügyi felügyelõség tekintetében a Khtv. 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §

(2)–(4) bekezdésében meghatározott hatáskörök – a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve

– gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság

fõigazgató-helyettese.

(3) A Khtv. 7. § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.

(4) A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató,

a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi felügyelõséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(5) Az igazgató az igazgatóhelyettesek közremûködésével irányítja a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi

felügyelõséget, és – amennyiben törvény eltérõen nem rendelkezik – ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi

hatóság hatósági feladatait.

(6) Az igazgató az igazgatóhelyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az munkavédelmi és

munkaügyi igazgatóság fõigazgató-helyettesének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek

fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõk.

(7) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek keretében a hatósági feladatok ellátására

munkavédelmi felügyelõk és munkaügyi felügyelõk mûködnek.

12. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

17. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, továbbá a munkavédelmi felügyelõségek, illetve munkavédelmi

felügyelõk ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed

a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelõ a munkavédelmi

felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató

székhelyétõl és telephelyétõl.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság, valamint a munkavédelmi felügyelõségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A.,

83/B., 83/C., 83/E. §-ában, továbbá az Eüatv. 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában

meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

18. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértõi engedélyezési feladatokat,

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértõi engedélyhez szükséges

szakhatósági állásfoglalásokat,

c) a munkavállalók rákkeltõ anyagok okozta foglalkozási eredetû egészségkárosodásokkal, illetve daganatos

megbetegedésekkel szembeni védelmének elõsegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében

meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet,

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történõ

igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a külön jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik az Mvt.

84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelõségek gyakorolják az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják

továbbá mindazon hatósági ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe

utal.

(4) A munkavédelmi bírság kiszabására elsõ fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek

a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzött munkahely található.

(5) A munkavédelmi felügyelõ elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84. §-ában meghatározott

munkavédelmi hatósági feladatokat.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselõje a Magyarország területén a fõigazgató-helyettes

által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás

lefolytatására az a munkavédelmi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül a munkavédelmi felügyelõ és

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság.
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13. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

19. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és a munkaügyi felügyelõségek,

illetve a munkaügyi felügyelõk látják el.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi

megtartásának, illetõleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban

történõ igazolása céljából a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában

meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenõrzési tárgykörökben ellátja a Met.

4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá

a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést

tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára elsõ fokon annak

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén

az ellenõrzött munkahely található.

(6) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselõje Magyarország területén a fõigazgató-helyettes által

kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás

lefolytatására az a munkaügyi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül a munkaügyi felügyelõ és

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság.

14. Egyéb feladatok

20. § (1) A Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkavédelmi Felügyelõsége elsõfokon, a munkavédelmi és munkaügyi

igazgatóság másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe

tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelõségértékelésére jogosult szervek

kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

IV. FEJEZET

A HIVATAL SZAKKÉPZÉSSEL ÉS FELNÕTTKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATAI

21. § (1) A Hivatal a szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatai keretében

a) ellátja a szakképzési és felnõttképzési tevékenység szakmai és módszertani fejlesztését, valamint elemzési és

értékelési feladatokat lát el,

b) gondoskodik a hátrányos és fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól,

c) végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és

harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel, valamint a foglalkozások egységes rendszerével, továbbá

az európai uniós irányelvekkel, javaslatot tesz módosítására, illetve korszerûsítésére,

d) egységes alapelvek szerint fejleszti az országos modultérképet, ellátja a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos

feladatokat,

e) kidolgozza az európai követelményekhez illeszkedõ szakképesítések egyenértékûségének feltételrendszerét,

a hazai és nemzetközi képesítések összehangolását, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer magyar

adaptációját,

f) fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnõttképzési intézményeivel történõ együttmûködést,

g) gyûjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott felnõttképzési statisztikai adatokat;

h) szervezi a pedagógusok, andragógusok és az oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzését, valamint

a speciális szakiskola szakmai tanulmányi versenyeit,

i) mûködteti a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint on-line módon a Magyar Nemzeti

Observatory Irodát, és a nemzeti referencia és koordinációs pontot, melynek keretében közzéteszi a minõségügyi

keretrendszert,
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j) szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását, valamint mûködteti a kiadásukat, illetve a forgalmazásukat,

k) koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a szakmai érettségi tételeknek

az egységes elvek szerinti kidolgozását,

l) kidolgozza az iskolai rendszerû szakképzésben, a szakképzési kerettanterv teljesülésének egységes

szakmai-pedagógiai ellenõrzési módszertanát és felkészít a használatára,

m) összeállítja az országos szakképzési (szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértõi)

névjegyzéket, valamint elkészítésének és kiadásának szabályait,

n) kialakítja és gondozza az országos szakképzési névjegyék – vizsgaelnöki, a vizsgabizottsági és a szakértõi –

adatbázisát, és gondoskodik a névjegyzék nyilvánosságra hozataláról,

o) a gazdasági kamarával együttmûködve kialakítja és mûködteti a pályaorientációs rendszert,

p) kidolgozza és mûködteti az életpálya-tanácsadási szolgáltatást, valamint továbbfejleszti és mûködteti

a pályakövetési rendszert,

q) titkársági feladatokat lát el a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület, a Nemzeti Képesítési Bizottság,

a Felnõttképzési Akkreditációs Testület és a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács tekintetében,

r) ellátja a térségi integrált szakképzõ központok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

s) egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos

beiskolázásra vonatkozó javaslatait, és elõkészíti a döntés meghozatalára, illetve a jogszabályi megjelentetésre.

(2) A Hivatal a NFA képzési alaprészébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat lát el.

22. § (1) A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggõ feladatai keretében

a) kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének egységes alapelveit, elvégzi

a jogalkotáshoz szükséges elõkészítõ feladatokat a gazdasági kamara által kidolgoztatott szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeinek vonatkozásában,

b) koordinálja és ellátja – a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések kivételével – a szakmai és

vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyvek,

tartalomelemek és tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,

(2) A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggõ feladatai keretében

a) kialakítja és gondozza a fõvárosi, megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek

összesített országos jegyzékének adatbázisát,

b) kidolgozza és gondozza a szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzéséhez szükséges alapelveket és

a szakképesítésenként a speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeket,

c) valamennyi szakképesítés tekintetében – egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a szakmai vizsga elnökeit,

a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó szakképesítések esetében a megbízás a gazdasági kamara javaslata

alapján történik,

d) egységes elvek alapján koordinálja a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak teljesítésére alkalmas (írásbeli,

szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatevékenységek vizsgatételeinek, értékelési útmutatóinak és egyéb

dokumentumainak kidolgozását,

e) szervezi valamennyi vizsgaidõszakra a szakmai vizsgatételek – a megyei, fõvárosi kormányhivatal útján –

vizsgaközpontokhoz való eljuttatását,

f) egységes eljárásrend szerint szervezi az iskolarendszeren kívüli szakképzést követõ komplex szakmai vizsgát

valamennyi szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés tekintetében,

g) vizsgaközpontot mûködtet,

h) végzi a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minõsített adatokra vonatkozó szabályok

szerint ötven évig elzártan õrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.

23. § (1) A Hivatal a szakképzéssel, a felnõttképzéssel és a szakképzési hozzájárulás szabályozásával kapcsolatban részt vesz

a miniszter jogszabály-elõkészítési feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezeteinek elõkészítésében.

(2) A Hivatal a szakképzési és felnõttképzési feladatainak ellátása érdekében együttmûködik

a) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel, gazdasági és szakmai kamarákkal,

b) nemzetközi szervezetekkel,

c) oktatási és felnõttképzési intézményekkel,

d) oktatási intézményt fenntartókkal,

e) kutató, fejlesztõ szolgáltató intézetekkel.
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V. FEJEZET

16. Átmeneti rendelkezések

24. § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és

Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 2011. december 31-én beolvad a Foglalkoztatási Hivatalba.

A Foglalkoztatási Hivatal az OMMF és az NSZFI általános és egyetemes jogutóda.

(2) A Foglalkoztatási Hivatal elnevezése 2012. január 1-jétõl Nemzeti Munkaügyi Hivatalra változik.

(3) Az OMMF elnöke és az NSZFI fõigazgatója látja el a beolvadó szervek feladataival kapcsolatos fõigazgató-helyettesi

jogköröket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal fõigazgató-helyetteseinek kinevezéséig, de legkésõbb 2012. február 28-ig.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt a fõigazgató-helyettesek korábbi illetményüknek megfelelõ

összegû illetményre és juttatásokra jogosultak.

25. § A Hivatal 2012. december 31-ig fogadja és feldolgozza a 2011. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket

gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettek Éves Bevallásait, teljesíti az Éves Bevallás alapján

kimutatott visszatérítési igény kifizetését, valamint feldolgozza a gyakorlati képzés szervezésével teljesítõ

hozzájárulásra kötelezett által az elévülési idõn belül benyújtott önellenõrzést.

26. § (1) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete a 2011. január 1-je elõtt a jogelõd regionális munkaügyi központ

által a Munkaerõpiaci Alap rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított támogatásokkal

összefüggésben

a) ellenõrzi a támogatások jogszerû felhasználását,

b) ellenõrzi a felhasználás jogszerûségét, valamint a hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése

esetén meghozza a támogatások visszakövetelésével kapcsolatos hatósági intézkedéseket,

c) perbeli képviseletet lát el,

d) kiállítja a nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedélyt, továbbá

e) ellátja az alaprész terhére megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli

feladatokat.

(2) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetének (1) bekezdés szerinti feladatai tekintetében a szakmai

irányítást a nemzeti erõforrás miniszter látja el.

17. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) A 1–23. §, 24. § (2)–(4) bekezdése, 25. §, 26. § és a 28. §, valamint a (3)–(4) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. § (1) bekezdés n) pontja 2012. november 1-jén hatályát veszti.

(4) Hatályát veszti

a) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII.27.) Korm. rendelet,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok

kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

28. § Ez a rendelet

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás

megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A megyei munkaügyi központok és székhelyük

1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Pécs

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kecskemét

4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Békéscsaba

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Miskolc

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szeged

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Székesfehérvár

8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Gyõr

9. Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Debrecen

10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Eger

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szolnok

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Tatabánya

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Salgótarján

14. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Budapest

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kaposvár

16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Nyíregyháza

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szekszárd

18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szombathely

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Veszprém

20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Zalaegerszeg
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A Kormány 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(4) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (2) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,

a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §

(10) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdésének a) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában, valamint a

nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetésérõl szóló

2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 13. alcím tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,

a 15. alcím és 35. § (1) bekezdése tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(5) bekezdésében,

a 17. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

f) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. §

(1) bekezdés b) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és

(4) bekezdésében,

a 23. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(5) bekezdésében,

a 28. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §

(4) bekezdésében,

a 30. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában,

a 31. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdésének b) és c) pontjában, a 34. § (4) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében

a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §

(3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,
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a 35. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §

(1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében és eredeti jogalkotói

hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész

„1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok” cím 1.93. pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi

Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

módosítása

2. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésében,

18/A. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet „FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI” címet követõ táblázatot követõen a „Nemzeti Szakképzési Intézet” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

3. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet 14. § (10) bekezdésében és 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

4. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/E. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg, a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

5. A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint

a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás

támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § c) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[A munkaadó, valamint az a) pontban meghatározott munkavállaló részére, legfeljebb egyéves idõtartamra, egészben

vagy részben megtéríthetõ a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek, az õt – a munkába járással kapcsolatos

utazási költségtérítésrõl szóló Korm. rendelet alapján – terhelõ része, ha a munkaadó]

„c) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.”

(2) Az R1. 3. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük

között történõ oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy]

„b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.”

(3) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A munkaügyi központ a megállapított folyósítási idõ lejárta elõtt megszünteti

a) a 2. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a támogatott foglalkoztatással érintett munkavállaló

munkaviszonya megszûnik,
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b) a 3. §-ban meghatározott támogatás folyósítását, ha a 3. § (5) bekezdésében meghatározott létszám négy fõ alá

csökken. A munkaadó a munkaviszony megszûnésének idõpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.”

(4) Az R1. 7. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A munkaadó a munkaviszony megszûnésének idõpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.”

(5) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a munkaügyi központ – a foglalkoztatni

kívánt személyt álláskeresõként nyilvántartó – kirendeltsége, a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos

feladatokat – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevõ

munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ

kirendeltsége látja el.”

(6) Az R1.

a) 1. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 6. § (1) bekezdésében a „2–5. §-ban” szövegrész helyébe a „2–3. §-ban”,

c) 7. § (2) és (4) bekezdésében a „2–4. §-ban” szövegrész helyébe a „2–3. §-ban”

szöveg lép.

(7) Hatályát veszti az R1.

a) bevezetõ szövegében az „a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával” szövegrész,

b) 3. § (3) bekezdésében a „ , valamint a munkaügyi tanács” szövegrész,

c) 7. § (3) bekezdése.

6. Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 93. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik.”

(2) Az R2. 94. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság, az (1) bekezdés

c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a fõvárosi, megyei kormányhivatal

munkaügyi és munkavédelmi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõsége (a továbbiakban:

munkavédelmi felügyelõség) hatáskörébe is tartozik.”

(3) Az R2. 95 § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik.”

(4) Hatályát veszti az R2.

a) 96. § (2) bekezdése,

b) 96/A. § (2) bekezdése, valamint

c) 97. § (2) bekezdése.

7. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

8. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl

és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának

feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében, 14. §-ában, valamint 17/B. § (2) bekezdés

b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

9. A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól

szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.

(II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A 16/B. § alapján 2011. december 31-éig, valamint ezt követõen jogerõsen kiszabott és 2012. január 1-jét követõen

befolyt bírságbevétel és annak kamatai a központi költségvetés központosított bevétele.”

(2) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (továbbiakban: NMH)”,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 8. § (2)–(3) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 16/B. § (5) és (6) bekezdésében,

20. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében, az „NSZFI” szövegrész helyébe az „NMH”,

c) 12. § (6) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdés b) pontjában az „NSZFI-hez”

szövegrész helyébe az „NMH-hoz”,

szöveg lép.

10. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

11. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ

adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól

szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 2. számú mellékletének „1. Az OSAP-ban nem szereplõ, illetve az OSAP adatokból elõállított önálló adatbázisok

adatai” alcímet követõ táblázat” 103. sorában az „OMMF” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal”,

c) 2. számú mellékletének „2. Az adatkezelõ szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése” alcímet követõ

táblázat 40. sorában az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Munkaügyi Hivatal”, az „OMMF” szövegrész helyébe az „NMH”

szöveg lép.

12. A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl szóló 66/2007. (IV. 4.)

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi

munkaügyi felügyelõsége (a továbbiakban: munkaügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóság”

szöveg lép.

13. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott

szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

3. számú mellékletének 10. pontjában, valamint 4. számú melléklet 6. pontjában az „Országos Munkavédelmi és

Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal”szöveg lép.

14. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.)

Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség”

szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
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15. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

módosítása

15. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4/A. §

(4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

„b) a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének,”

16. 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 módosítása

16. § (1) 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 (a továbbiakban: R5.) 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (2) bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a Program célcsoportjába azok az álláskeresõk tartoznak, akik:]

„e) tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, vagy

f) foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülnek.”

(2) Az R5. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaügyi központ a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport meghatározásánál figyelembe

veszi:

a) a megye (fõváros) munkaerõ-keresletének és -kínálatának jellemzõit,

b) a megye (fõváros) foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a megye (fõváros) lakosságának iskolai végzettség szerinti összetételét,

d) a megyében (fõvárosban) jellemzõ hiányszakmák körét.”

(3) Az R5. 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Kiemelt figyelmet kell fordítani a romák programba vonására vonatkozó, országos átlagban a célcsoport 15%-os,

az észak-magyarországi régióban és dél-dunántúli régióban 20%-os, célértékekre.”

(4) Az R5. 2. § (4) bekezdése e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Programba nem vonható be az a személy,)

„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges

képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült.”

(5) Az R5. 3. § b) pontjának bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az 1.1.2. Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:

elhelyezkedést segítõ támogatások:)

„bb) a munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt:

munkatapasztalat-szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás,”

(6) Az R5. 5. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bértámogatás idõtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

(4) A bértámogatás mértéke a foglalkoztatót terhelõ bér és járulékainak, 2012. január 1-jétõl a szociális hozzájárulási

adó, legfeljebb 70%-áig terjedhet.”

(7) Az R5.

a) 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra”,

b) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „2500 Ft-ot” szövegrész helyébe „4000 Ft-ot”

szövegrész lép.
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17. Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés f) pontjában az

„a munkavédelmi hatóság építési munkahely szerint illetékes felügyelõségének” szövegrész helyébe az „az építési

munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

18. Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági

állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának

eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében az „Országos Munkavédelmi és

Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

19. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 1. mellékletében az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Munkaügyi Hivatal” szöveg lép.

20. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 8. § (2) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet (a továbbiakban: NSZFI)” szövegrész

helyébe az „A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH)”,

c) 8. § (3)–(5) bekezdésében az „NSZFI-nek” szövegrész helyébe az „NMH-nak”,

d) 8. § (3)–(4) bekezdésében, 10. § (1)–(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 11. §

(3)–(4) bekezdésében, valamint 13. §-ában az „NSZFI” szövegrész helyébe az „NMH”,

e) 12. § (1) bekezdésében az „NSZFI-MPA” szövegrész helyébe az „NMH-NFA”,

szöveg lép.

21. A munkabiztonsági szakértõi tevékenységrõl szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A munkabiztonsági szakértõi tevékenységrõl szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF)” szövegrész

helyébe az „a munkavédelmi hatóság”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az OMMF-hez” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatósághoz”,

c) 8. § (3) bekezdésében az „az OMMF” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság”,

d) 2. számú melléklet címében az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe az

„a munkavédelmi hatóság”, 8. pontjában az „az OMMF honlapján” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi

hatóság a honlapján”

szöveg lép.

22. A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes

foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának

szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § (1)–(2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés 4., 15., 17., 23. és 24. pontjában, valamint 4. § b) pont bb) alpontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) 2. § (1) bekezdés bevezetõ részében valamint 2. § (1) bekezdés 12., 14., 15., 19. pontjában a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.
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23. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm.

rendelet módosítása

23. § (1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:

R6.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. §

(1)–(2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál létrejövõ üzemi tanács, és üzemi megbízott (a továbbiakban

együtt: üzemi tanács) megválasztásának, a választási eredmények összesítésének és felhasználásának egyes

kérdéseire, valamint a társadalmi párbeszédért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Munkaügyi

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki.”

(2) Az R6. 4. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatónál mûködõ választási bizottság a jelentést megküldi

a) a Hivatal és

b) az üzemi tanácsi választáson jelöltet állító szakszervezet munkahelyi szervének.”

(3) Az R6. 4. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jelentést a Hivatalnak elektronikus úton kell megküldeni.”

(4) Az R6. 4. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adatszolgáltatás – az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben foglaltak alapján – a Hivatal honlapján

elérhetõ Munkaügyi Kapcsolatok Információs rendszer keretében mûködõ „Üzemi tanács elektronikus adatgyûjtõ

rendszer”-en keresztül történik.”

(5) Az R6. 4. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jelentésre kötelezett az adatszolgáltatás érdekében – a munkáltató 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt

adatai közlésével – a Hivataltól elektronikus úton az internetes felület használatára jogosító kódot kér. A Hivatal a

8 számjegybõl álló, véletlenszerûen generált belépési azonosító kódot öt napon belül elektronikus úton küldi meg.”

(6) Az R6. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal

a) szakszervezet, szakszervezeti szövetség kérelmére elvégzi a rá vonatkozó adatok országos összesítését,

b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû

szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához

szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív

szerzõdés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggõ feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló

eljárás céljából ágazati – alágazati, szakágazati – összesítést végez.”

(7) Az R6. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a szavazatösszesítés érdekében a beküldött jelentések alapján megállapítja az üzemi tanácsi választások

érvényes, a (3) bekezdés szerint számított redukált szavazatinak összesített számát, valamint – a 7. § (1) bekezdés

szerint – a választáson részt vettek arányát.”

24. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési

tevékenység ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenõrzésének

részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap

(a továbbiakban: MPA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA), az „MPA”

szövegrész helyébe az „NFA” szöveg lép.

25. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010.

(IV. 22.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZFI)” szövegrész

helyébe az „Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (továbbiakban: NMH)” szöveg;
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b) 4. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében az „NSZFI” szövegrész helyébe az

„NMH”,

c) 4. § (2) bekezdésében az „NSZFI-be” szövegrész helyébe az „NMH-ba”,

szöveg lép.

26. 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 módosítása

26. § 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

a) 1. § b) pontjában a „Foglalkoztatási Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Munkaügyi Hivatalra”,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 5. § (2) és (4) bekezdéseiben a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”

szöveg lép.

27. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 75. § (3) bekezdés b) pontjában a „Munkaerõpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot”,

b) 81. § (1) bekezdés g) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 81. § (1) bekezdés x) pontjában az „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe

az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal”,

d) 81. § (2) bekezdésének r) pontjában „a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet” szövegrész helyébe

„a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R7. 81. § (1) bekezdés w) pontjában a „a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testületét,” szövegrész.

28. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 27. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

b) 29. §-ában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c) 33. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”szöveg lép.

29. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

módosítása

29. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Munkaerõpiaci

Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

30. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál

mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet

módosítása

30. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ

szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: R8.) 5. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. és 4. §-ban szereplõ adatszolgáltatási kötelezettségnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

honlapján elérhetõ Munkaügyi kapcsolatok Információs Rendszerben mûködõ „Közalkalmazotti szakszervezeti
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taglétszám elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni. Ettõl

eltérõen a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága elektronikus adathordozó alkalmazásával is teljesítheti

adatszolgáltatási kötelezettségét.”

(2) Az R8. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatalnak,”

(3) Az R8.

a) 5. § (2) bekezdésében az „MKIR rendszert üzemeltetõ minisztérium kijelölt szervezeti egysége” szövegrész

helyébe az „MKIR rendszert üzemeltetõ Hivatal”,

b) 6. § (1) bekezdésében az „az MKIR rendszer üzemeltetõje” szövegrész helyébe az „a Hivatal”,

c) 7. § (1) bekezdésében az „az MKIR rendszer üzemeltetõje” szövegrész helyébe az „a Hivatal”

szöveg lép.

31. A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány

irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó

kötelezettségvállalási korlátairól szóló 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

31. § A költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti

jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól szóló

129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

32. A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával

kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú

és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

32. § A megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági

állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek

módosításáról szóló 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

33. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

módosítása

33. § Hatályát veszti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a és az

azt megelõzõ 4. alcím címsora.

34. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1–33. §, valamint a (3) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a válság következtében munkahelyüket elvesztõ személyek foglalkoztatásának elõsegítését célzó

támogatásról szóló 356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet.

35. § (1) A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló

260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 8. §-ának az R4. 9. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e rendeletben elõírt feltételek meglétét a

települési és a kistérségi jegyzõ a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenõrzi. A települési és

a kistérségi jegyzõn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok mûködésére, az ott végzett kereskedelmi

tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az

engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal

munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1241



ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettség

teljesítését és a biztonsági tervben foglaltak megfelelõségét a vásár, piac helyszíne szerint illetékes katasztrófavédelmi

szerv jogosult ellenõrizni.”

(2) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történõ

módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a

nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §

(2) bekezdés b) és c) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésért felelõs hatóságként)

„b) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ

fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,

c) a kereskedelemért és az iparügyekért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében elsõ

fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,”

(3) Az egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történõ

módosításáról szóló 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a

nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §

(3) bekezdés b) pontját módosító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében

a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

„b) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hatáskörébe tartozik, elsõ fokon a Nemzeti Munkaügyi

Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisztert,”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelete
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl

A Kormány a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli:

1. A rendõrség munkavédelmi hatósági szervei

1. § (1) A Kormány a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok, rendõrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, és

a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendõri szervek vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi

hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendõrfõkapitányt jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendõr-fõkapitányság vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkör

gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(3) A Kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi

hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendõrfõkapitányt jelöli ki.

2. A büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására

létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként,

országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.
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(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi hatósági

jogkör gyakorlójaként az országos rendõrfõkapitányt jelöli ki.

3. A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkavédelmi hatósági szervei

3. § (1) A Kormány a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelõs miniszter

vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként,

országos illetékességgel

a) elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelõs minisztert

jelöli ki.

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelõs miniszter

vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában az elsõfokú munka-egészségügyi hatósági jogkör

gyakorlójaként, országos illetékességgel a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot,

a másodfokú munka-egészségügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelõs

minisztert jelöli ki.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságok közigazgatási hatósági jogkörük gyakorlása során csak

a jogszabályoknak vannak alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági

ügyekben hozandó döntésükben nem utasíthatók.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tûzoltóságok munkavédelmi hatósági

szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és az

önkormányzati tûzoltóságok vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos

illetékességgel az OKF fõigazgatóját jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos

rendõrfõkapitányt jelöli ki.

5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavédelmi hatósági szervei

5. § A Kormány az elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a) az Információs Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal

fõigazgatóját,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában az Információs Hivatal fõigazgatóját

jelöli ki.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm.

rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelete
az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendõ kötelezõ
legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 6. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (6) bekezdés

b) pontjában,

a 7. § tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 8. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.§ (5) bekezdés a) és

c) pontjában,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon az EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ

harmadik országbeli állampolgárra, valamint a vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ foglalkoztatóra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

(a továbbiakban: Harmtv.) 2. § r) pontjában meghatározott engedély;

2. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik

országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka;

3. harmadik országbeli állampolgár: a Harmtv. 2. § a) pontjában meghatározott személy;

4. munkadíj: a Munka Törvénykönyve szerinti munkabér, vagy a harmadik országbeli állampolgár által végzett

munkának – a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létrehozó szerzõdésben meghatározott – ellenértéke.

3. § (1) A Magyarországon, EU Kék Kártyával foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott harmadik

országbeli állampolgár részére járó havi munkadíj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet kevesebb,

mint a tárgyévet megelõzõ második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó

átlagkeresetének másfélszerese.

(2) A rendelet 1. mellékletében meghatározott munkakörökben az (1) bekezdésben meghatározott munkadíj mértéke

nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ második év – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett –

nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének 1,2-szerese.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott, a tárgyévre megállapított munkadíj-mértéket a tárgyévben fennálló

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra kell alkalmazni.

(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére

vonatkozó adatot a tárgyévet megelõzõ október 31-éig az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 2011. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 299 700 forint,

a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat 239 760 forint. 2012. évben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott

legkisebb munkadíj mértékére vonatkozó adat 303 900 forint, a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adat

243 120 forint.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár által, magas szintû

képzettséget igénylõ munkavállalás céljából e rendelet hatályba lépését követõen létesített foglalkoztatásra irányuló

jogviszonyra vonatkoznak.

5. § E rendelet 1–4. §-a, valamint 8. §-a a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ munkavállalás

céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való

megfelelést szolgálja.
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6. § (1) A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000.

(IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R1.) 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkaadó köteles bejelenteni)

„b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló, valamint

a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági

állásfoglalása kialakításának szabályairól szóló jogszabályban meghatározott körben – az a) pontban foglaltakon

túlmenõen – az olyan álláshelyet, amelyben a foglalkoztatás munkaviszonyon kívüli egyéb foglalkoztatásra irányuló

jogviszony [29. § c) pont] keretében történik.”

(2) Az R1. 16. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkaadó a 15. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítése során a következõ adatokat

jelenti be a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltség részére:]

„o) a munkaerõigény-bejelentéshez várhatóan kapcsolódik-e harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának

engedélyezésére irányuló kérelem, vagy az EU Kék Kártya kibocsátására irányuló kérelem,”

(3) Az R1. 29. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„g) EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. §

r) pontjában meghatározott engedély.”

7. § (1) Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. ( VI. 22.) FMM rendelet

(a továbbiakban: R2.) 10. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Vissza kell vonni az intézmény-akkreditációt, ha)

„d) az intézmény a FAT bírságot megállapító határozata ellenére nem kezdeményezte határidõben a 11. § szerinti

adatváltozásnak az intézmény-, és a programakkreditációs tanúsítványon való átvezetését,”

(2) Az R2. 16. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Vissza kell vonni a programakkreditációt, ha)

„f) az intézmény a FAT bírságot megállapító határozata ellenére nem kezdeményezte határidõben a 11. § szerinti

adatváltozásnak a programakkreditációs tanúsítványon való átvezetését,”

(3) Az R2. 38. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendeletnek az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendõ kötelezõ

legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban: (Módr.) 8. § (1) és (2) bekezdésével megállapított 10. §

(3) bekezdésének d) pontját, valamint 16. § (3) bekezdésének f) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levõ

ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló 16/2010. (V. 13.)

SZMM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (3) bekezdésének 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. családtag: A Harmtv. 2. § d) pontjában meghatározott személy,”

(2) Az R3. 1. § (3) bekezdése a következõ 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. EU Kék Kártya: A Harmtv. 2. § r) pontjában meghatározott engedély.”

(3) Az R3. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § A harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához kiadható munkavállalási engedély

(a továbbiakban: munkavállalási engedély) típusai a következõk:

a) egyéni engedély, valamint

b) csoportos keretengedélyen alapuló egyéni engedély.”

(4) Az R3. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyarországon egyidejûleg munkavállalási engedéllyel, valamint EU Kék kártyával foglalkoztatásra irányuló

jogviszonyt létesített, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében munkát végzõ harmadik országbeli

állampolgárok (a továbbiakban: egyidejûleg engedéllyel foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok) száma

nem haladhatja meg a tárgyévet megelõzõ évben bejelentett munkaerõigények havi átlagát. Ezen a hó elején

meglévõ, be nem töltött munkaerõigények és a hónap során bejelentett munkaerõigények számának ezerre kerekített

összegét kell érteni.”
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(5) Az R.3. 10. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az engedély a 4. § (1)–(4) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdés.1. és 4. pontjában meghatározott szempontok

vizsgálata nélkül kell kiadni]

„6. az EU KéK kártyával nem rendelkezõ, legalább 8 éve Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli

állampolgárral legalább öt éve Magyarországon együtt élõ, a 11. § hatálya alá nem tartozó családtag

munkavégzéséhez,”

(6) Az R.3. 10. § (1) bekezdés a következõ 18. ponttal egészül ki:

[Az engedély a 4. § (1)–(4) bekezdésében, valamint 6. § (1) bekezdés.1. és 4. pontjában meghatározott szempontok

vizsgálata nélkül kell kiadni]

„18. az EU KéK kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár – a 11. § hatálya alá tartozó – családtagja

munkavégzéséhez.”

(7) Az R3. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A családtag jogszerû magyarországi tartózkodásának megkezdésétõl számított egy éven belül, a családtag

magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése iránt benyújtott kérelmek elbírálásakor – a 10. § (1) bekezdés

18. pontjában foglaltak kivételével – e rendelet általános szabályai szerint kell eljárni.”

(8 ) Az R3. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A legalább egy éve jogszerûen Magyarország területén tartózkodó családtag magyarországi foglalkoztatásának

engedélyezésére – a 10.§ (1) bekezdés 18. pontjában foglaltak kivételével – a családegyesítõ személyre irányadó, e

rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

(9) Az R3. 25. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„c) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének

és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

(10) Az R3.

a) 3. § (1)–(3) bekezdésében az „engedéllyel” szövegrész helyébe a „munkavállalási engedéllyel”,

b) 4. § (3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés 16. pontjában, 17. § (1) bekezdésében, 18. §

(2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, valamint (4) bekezdésének felvezetõ szövegében, 21. §

(2) bekezdésében az „az engedély” szövegrész helyébe az „a munkavállalási engedély”,

c) 10. § (4) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 22. § (2)–(3) bekezdésében, az „engedély”

szövegrész helyébe a „munkavállalási engedély” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, 8. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében az „Az engedély”

szövegrész helyébe az „A munkavállalási engedély”,

e) 21. § (1) bekezdés b)–c) pontjában az „az engedélyben” szövegrész helyébe az „a munkavállalási engedélyben”,

f) 21. § (5) bekezdésében az „Engedély” szövegrész helyébe a „Munkavállalási engedély”

szöveg lép.

9. § (1) Hatályát veszti az R3. 11. § (1) bekezdésében a „(a továbbiakban: családtag)” szövegrész, valamint 11. § (2) bekezdés

a) pontja, továbbá a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól szóló 13/2010.

(IV. 22.) SZMM rendelet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem érinti a 2011. július 27-ét megelõzõen indult képzéseket.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelethez

A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott munkadíj mértéket a következõ FEOR számú munkakörök esetén kell

alkalmazni:

2211 Általános orvos

2212 Szakorvos

2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész

2222 Optometrista

2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó

2224 Gyógytornász

2225 Védõnõ

2226 Mentõtiszt

2231 Ápoló (felsõfokú képzettséghez kapcsolódó)

2232 Szülész(nõ) (felsõfokú képzettséghez kapcsolódó)

A nemzetgazdasági miniszter 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelete
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet
módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról*

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 6–15. §-a és a 17. § a) pontja tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont

dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

módosítása

1. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet (továbbiakban: R1.)

3. § o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„o) belélegezhetõ frakció: a totál szálló pornak az a tömegfrakciója, amelyet az egyén orron és szájon át belélegez;

(2) Az R1. 3. §-a a következõ s)–v) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„s) respirábilis frakció: a belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a ciliáris hám nélküli légutakba;

t) torakális frakció: a belélegzett részecskéknek a gégénél lejjebb hatoló tömegfrakciója;

u) biológiai expoziciós mutató: a vegyi anyag vagy metabolit koncentrációja biológiai mintában (vizeletben vagy

vérben);

v) biológiai hatásmutató: a vegyi anyag illetve metabolitjának a szervezetet károsító hatására jellemzõ biokémiai

paraméter.”

* A rendelet mellékleteit a Nemzetgazdasági Közlöny 1. számának CD-melléklete tartalmazza.
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2. § Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Azon veszélyes anyagokat és keverékeket, amelyek biológiai monitorozása kötelezõ, ezek biológiai expozíciós

mutatóit és biológiai hatásmutatóit, valamint a biológiai expozíciós mutatókra és biológiai hatásmutatókra vonatkozó

megengedhetõ határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza. A biológiai expozíciós mutatók és a biológiai

hatásmutatók mérésére irányuló vizsgálatokat kizárólag

a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendõ vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy

b) a nemzeti vagy nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevõ laboratórium

végezhet.”

3. § (1) Az R1. 15. § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (8) bekezdése szerinti határérték ellenõrzésére (a munkateret szennyezõ anyagok mérésére) irányuló

vizsgálatokat kizárólag

a) a Nemzeti Akkreditáló Testület által e területre és a mérendõ vegyi anyagok meghatározására akkreditált, vagy

b) a nemzetközi jártassági vizsgálatban írásban igazolt módon eredményesen résztvevõ laboratórium

végezhet.

(3) Technológiához rendelt, a munkahelyi légtér szennyezõanyag-koncentrációját folyamatosan mérõ, szelektív

mérési elven alapuló, szelektív meghatározást biztosító, kalibrált, telepített mûszerek (berendezések) vizsgálati

eredményeit, mint kiegészítõ mérési adatokat figyelembe lehet venni.”

(2) Az R1. 15. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„e) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának

létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv.”

4. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § (1) Az R1. 1. §-ában, és a 2. § (4) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdésében, a 3. § b) pontjában a „készítmény” szöveg helyébe a „keverék” szöveg lép.

(3) Az R1. 3. § j) pontjában a „por (szálló por):” szövegrész helyébe a „szálló por:” szöveg lép.

(4) Az R1. 4. § (2) bekezdésében a „készítményeket” szöveg helyébe a „keverékeket” szöveg lép.

2. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek

minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosítása

6. § (1) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„b) idõszakos ellenõrzõ felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköznek

– a munkáltató által meghatározott gyakoriságú – felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetõsége miatt a

munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztetõ helyzetet idézhet elõ;”

(2) Az R2. 2. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„e) munkaeszköz használata: a munkaeszközzel végzett tevékenység, úgymint az elindítás, leállítás, alkalmazás,

szállítás, javítás, átalakítás, karbantartás, szervizelés, beleértve a tisztítást is;”

7. § Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A veszélyesnek nem minõsülõ munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitõl

– a szerelést követõen és az üzemeltetés megkezdését megelõzõen, valamint – ha a munkaeszközön az új

munkahelyen történõ felállítását megelõzõen végeztek szerelési munkát – a használatba vétel elõtt a megbízott

személy ellenõrzõ felülvizsgálat keretében meggyõzõdik a biztonságos szerelésrõl, az egészséget nem veszélyeztetõ

és biztonságos mûködés feltételeirõl és körülményeirõl a károsodások észlelésének és idõben történõ orvoslásának

biztosítása érdekében.”

1248 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



8. § Az R2. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A munkáltató a biztonságos munkaeszköz megválasztása során a munkavállalókat a munkaeszközök

használatával összefüggésben tájékoztatja legalább

a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos használatának körülményeirõl, feltételeirõl;

b) rendeltetésszerû használata során az elõrelátható veszélyes, illetve veszélytelen meghibásodási lehetõségeirõl

és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;

c) az elõfordulható téves kezelésrõl és annak következményeirõl;

d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen

környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja;

e) a munkaeszközök használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekrõl.

(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetõen, ahol szükséges írásban kell

megadni.”

9. § Az R2. 19. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkaeszköz kezelõje a fõ kezelõhelyrõl egyértelmûen meggyõzõdik arról, hogy senki sem tartózkodik a

veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan mûködõ biztonsági jelzést – hangjelzés vagy világító jelzés

formájában – ad a munkaeszköz elindítása elõtt. A vezérlõberendezésnek, amely a munkaeszköz kezelõje részére

biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elõ

veszélyes helyzetet. A vezérlõberendezésnek biztonságosnak kell lenniük és kiválasztásukkor kellõen figyelembe kell

venni azokat a meghibásodásokat, zavarokat és korlátokat, amelyekre a tervezett használat során számítani lehet.”

10. § Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A leesõ vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a veszély jellegének megfelelõ

biztonsági berendezéssel.”

11. § Az R2. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy

leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése elõtt. Olyan biztonsági berendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakítású;

b) nem okoz többletkockázatot;

c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;

d) a mozgó résztõl megfelelõ távolságot biztosít;

e) nem akadályozza a munkaeszköz mûködésének figyelemmel kísérését és

f) lehetõvé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges mûveletek elvégzését anélkül, hogy a biztonsági

berendezéseket leszerelnék, valamint a hozzáférést arra a területre korlátozza, ahol a munkát el kell végezni.”

12. § Az R2. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § A munkaeszközök karbantartásához karbantartási naplót, nyilvántartást kell rendszeresíteni, abban a

karbantartási eseményeket rögzíteni és a karbantartási naplót, nyilvántartást naprakészen vezetni kell.”

13. § (1) Az R2. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § Azoknak az önjáró munkaeszközöknek, amelyek mozgása a munkavállalókra kockázatot jelenthet, az alábbi

követelményeket kell kielégíteni:

a) a berendezés alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaeszközöknek az engedély nélküli, illetéktelen személy

által történõ elindítását;

b) berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök egyidejû mozgása során ezek összeütközését;

c) a munkaeszközt fék- és rögzítõ berendezéssel kell felszerelni;

d) amennyiben biztonsági szempontból szükséges, a munkaeszközön legyenek könnyen hozzáférhetõ helyen olyan

kezelõelemek vagy automatikusan kioldódó vészkikapcsoló berendezések, amelyek a fõ mûködtetõ rendszer

meghibásodása esetén biztosítják a berendezés lefékezését és megállítását;

e) megfelelõ látóteret kell biztosítani – szükség esetén segédeszköz, különösen látóteret kibõvítõ elektronikus

képátviteli rendszer, optikai rendszer, periszkóp, látószöget bõvítõ lencse alkalmazásával – a munkaeszköz vezetõje

részére;
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f) a munkaeszköz rendelkezzen a munkavállalók biztonságos munkavégzésének, az elvégzendõ munka

követelményeinek megfelelõ olyan világító berendezéssel, amely elegendõ biztonságot nyújt a munkavállaló számára

éjszakai vagy elégtelen világítási körülmények közötti alkalmazás esetére;

g) amennyiben a munkaeszköz, illetve a hozzákapcsolt pótkocsi, vagy a rajta elhelyezett rakomány tûzveszély

kockázatát rejti magában, és ezáltal veszélyeztetheti a munkavállalót, a munkaeszközön vagy az alkalmazás helyén

álljon rendelkezésre a tûz leküzdéséhez szükséges eszköz;

h) a távvezérelt munkaeszköz automatikusan álljon le, ha az ellenõrzött vezérlési zóna határára ér;

i) az a távvezérelt munkaeszköz, amely rendeltetésszerû alkalmazási körülmények között a munkavállalónak ütközhet,

vagy õt valaminek nekiszoríthatja, rendelkezzen olyan biztonsági berendezéssel, amely az összeütközés és

összenyomás veszélyét csökkenti vagy kiküszöböli.”

14. § Az R2. a következõ 61. §-sal egészül ki:

„61. § Ez a rendelet a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi

minimumkövetelményeirõl szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való

megfelelést szolgálja.”

15. § Hatályát veszti az R2. 60. § (4) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) A 6–15. §-a és a 17. § a) pontja az e rendelet kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon hatályát veszti.

17. § Ez a rendelet

a) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi

minimumkövetelményeirõl (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése

értelmében) szóló 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának

létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról szóló 2009. december 17-i 2009/161/EU bizottsági irányelv

mellékletének

való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelete

egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában,

a 2. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában,

a 3. § és a 4. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont

do) alpontjában,

az 5–7. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában,

a 8. § és a 9. § tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (3) bekezdésében,

a 10. § és a 11. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában,

a 12. § és a 13. §, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény

357. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 14. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–7. §, a 10. §, a 11. §, valamint

az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) Mellékletének 9.5. pontja helyébe

következõ rendelkezés lép:

„9.5. Az elõzetes és idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv

véleményének figyelembevételével az egészségügyi hatóság által erre kijelölt foglalkozás-egészségügyi szolgálat

végzi.”

(2) Az R1. Mellékletének 9.6. pontja helyébe következõ rendelkezés lép:

„9.6. Ha a munkáltató vagy a dolgozó nem ért egyet a keszonmunkára vonatkozó alkalmassági vizsgálaton hozott

orvosi véleménnyel, felülvizsgálatot kérhet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnél szervezett

másodfokú bizottságtól.”

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

2. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. § (3) bekezdésében az „az Országos

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

3. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról

és véleményezésérõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

3. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakmai alkalmasság elõzetes vizsgálatát és véleményezését elsõ fokon a szakképzõ intézménybe jelentkezõ

tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában az intézmény vezetõjének kezdeményezésére a

munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

A hallgatónál a felsõoktatási intézmény kérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevõnél

– a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint – szakmai alkalmassági

vizsgálat végezhetõ.”

(2) Az R2. 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés

és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 11. § (3) bekezdés b) pontjában az „az OMFI” szövegrész helyébe az

„a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, 12. § (4) bekezdésében az „az OKK Ifjúsági Vizsgáló

Osztályán mûködõ Bizottság” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,

14. § (4) bekezdésében az „az OMFI Ifjúsági Vizsgáló Osztálya” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.
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4. § Az R2. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások

megelõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

5. § A foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl

szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § g) pontjában az „az Országos Munkahigiénés és

Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

6. § Az R3. 16. § (5) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha rákkeltõ expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálat a

rákkeltõ expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást állapít meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat

orvosa vagy a munkavédelmi felügyelõség felügyelõje valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott

munkavállalóra kiterjedõ soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a munkavédelmi

felügyelõség kezdeményezésére az OMMF elnöke valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra

elrendelheti a soron kívüli vizsgálatot. A soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat

orvosának javaslatára bõvíthetõ – a nem megengedhetõ expozíció, megterhelés kimutatására vagy a daganatos

megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas – biológiai vizsgálatokkal.”

7. § (1) Az R3. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkavédelmi felügyelõség az (1) és (2) bekezdés szerint beérkezett adatokról elektronikus nyilvántartást

vezet.”

(2) Az R3. 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az e §, valamint a 3. számú melléklet alapján bejelentett és

a munkavédelmi felügyelõség által nyilvántartott rákkeltõkrõl, rákkeltõkkel végzett tevékenységrõl, és a rákkeltõkkel

exponált munkavállalókról foglalkozási rák regisztert vezet.”

(3) Az R3. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv a (4) bekezdés szerinti adatokat a tárgyévet követõ március

31-ig regisztrálja, elemzi és értékeli, és az errõl készült tájékoztatót megküldi az egészségügyért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium, valamint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal részére, továbbá a HM által szolgáltatott adatokról

készült tájékoztatót a HM részére is megküldi.”

5. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére

és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet módosítása

8. § (1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási

kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet (a továbbiakban: R4.)

1. § (1) bekezdésében az „Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF)”

szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei

(a továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv)” szöveg lép.

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdésében az „az OMMF illetékes területi” szövegrész helyébe az „a területileg illetékes

munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv” szöveg lép.

9. § Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A díj a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv, illetve az MBFH alaptevékenységének körébe tartozó

szolgáltatási bevételnek minõsül. A díjat a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv esetében a

munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv által meghatározott, az MBFH esetében a

10032000-01417179-00000000 számú – Magyar Államkincstárnál vezetett – számlára kell megfizetni. A díjak

kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségérõl szóló jogszabályt kell alkalmazni.”
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6. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi

és munkabiztonsági követelményekrõl szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

10. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl

szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján,

e jogszabályban megadott határérték alól az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban:

OMMF) – amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelõséget megállapította – kérelemre

felmentést adhat.”

7. A munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi

és biztonsági követelményekrõl szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) A munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl szóló

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a munka jellegébõl adódóan az egyéni hallásvédõ eszköz teljes mértékû és szakszerû alkalmazása nagyobb

kockázatot jelentene az egészségre és biztonságra, mint a hallásvédõ eszköz mellõzése, akkor a munkavédelmi

képviselõ és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére – amennyiben a munkaegészségügyi

követelményeknek való megfelelõséget megállapította – az OMMF engedélyezheti a 9. § (1) bekezdése elõírásaitól

való eltérést.”

(2) Az R5. 6. § (3) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban:

OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

8. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges

állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól szóló

34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet módosítása

12. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges

állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól szóló 34/2007. (XII. 21.)

SZMM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. §-ában az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet”

szövegrész helyébe a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet” szöveg lép.

13. § (1) Az R6. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

14. § (1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM

rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R7.) 9. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 4. §-a, illetve a 8. § (3) és (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Az R7. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) 2013. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete.”

(3) Az R7. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.”

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R2. 3. számú melléklet 5. pontjában az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet

(a továbbiakban: OMFI)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.

2. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az „az OMFI” szövegrészek helyébe az „a munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg, a „megszerzett OMFI” szövegrész helyébe a „megszerzett, a munkahigiénés

és foglalkozás-egészségügyi szerv által kiállított” szöveg lép.

3. Az R2. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban az „OMMF illetékes munkavédelmi felügyelõsége” szövegrész

helyébe az „illetékes munkavédelmi felügyelõség” szöveg lép.

2. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 1. számú mellékletében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet honlapján

(www.omfi.hu)” szövegrész helyébe az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv honlapján” szöveg lép.

3. melléklet az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelethez

1. Az R6. 2. számú mellékletében az „Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet” szövegrész

helyébe az „A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet” szöveg lép.

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

alapító okiratát a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

Rövidített elnevezése: NSZFI

Elnevezése angolul: National Institute of Vocational and Adult Education

Rövidített angol elnevezése: NIVE

Elnevezése németül: Nationalinstitut für Berufsbildung und Erwachsenenbildung

2. A költségvetési szerv székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.

3. A költségvetési szervet létrehozó jogszabály:

A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hozta létre.

4. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:

Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

5. A költségvetési szerv illetékessége:

Országos.

6. A költségvetési szerv besorolása:

Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
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Központi hivatal a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdése alapján.

7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi Cl. törvény 7. §, valamint 12. § (2) és (5) bekezdésben foglaltak szerint.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (10), (12),

a 15. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8., valamint 10. §-aiban foglaltak szerint.

8. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:

– Szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ kutatásokat kezdeményez, szervez és koordinál.

– Összehangolja a folyamatosan fejlesztett szakmastruktúrát, valamint az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ).

– Ellátja a szakképzés és felnõttképzés tartalmának és dokumentumrendszerének folyamatos fejlesztését a szakmai

és vizsgáztatási követelmények, a központi programok (tantervek), tankönyvek, tananyagok, tartalomelemek és

tanulmányi segédletek vonatkozásában.

– Kidolgoztatja a hátrányos helyzetûek és fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumait.

– A szakmai képzést és fejlesztését segítõ tankönyvkiadói tevékenységet végez, pedagógiai folyóiratokat és egyéb

kiadványokat ad ki, és terjeszti azokat.

– Vizsgálja, elemzi és értékeli a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességét,

valamint közremûködik a szakképzés területén alkalmazható minõségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében.

– Gyûjti a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszereket, gondoskodik a hatékony eljárások, módszerek

kidolgozásáról, adaptálásáról, továbbfejlesztésérõl és elterjesztésérõl.

– Szakképzési és felnõttképzési információs és tájékoztatási szolgálatot mûködtet.

– Nyilvános szak- és felnõttképzési könyvtárat mûködtet.

– Meghatározott szakmai tanulmányi versenyeket szervez.

– Gondoskodik a felnõttképzéshez és szakképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokról a szaktanácsadás, a

mérés-értékelés, módszertani fejlesztés vonatkozásában.

– A szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi (írásbeli, szóbeli, interaktív vizsgatevékenység stb.), módszerbeli,

szervezési, koordinálási, valamint a szakmai vizsgaelnök jelöléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat végzi.

– Ellátja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint az Europass-bizonyítványkiegészítõvel

kapcsolatos feladatokat.

– Összehasonlítja a hazai és a nemzetközi képesítési követelményeket az egyenértékûség meghatározása érdekében.

– Központi nyilvántartást vezet a szakmai vizsgákról, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató képzõkrõl,

vizsgaszervezõ intézményekrõl, a regisztrációt követõen a térségi integrált szakképzõ központokról.

– Országos törzslapnyilvántartást vezet a szakmai vizsgákról.

– Együttmûködik hazai és nemzetközi (EU, stb.) szakképzési, felnõttképzési, közoktatási, felsõoktatási intézményekkel,

közmûvelõdési, gazdasági, szakmai és civil szervezetekkel.

– Szervezi a pedagógusok, andragógusok, és oktatási intézményvezetõk szakmai továbbképzését.

– Mûködteti a Felnõttképzési Akkreditáló Testület, a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, és az OKJ bizottság

titkárságát, a Magyar Nemzeti Observatory Irodát, a Nemzeti Referencia és Koordináló Pontot.

– Segíti a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács titkárságának mûködtetését.

– Ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnõttképzési támogatások kezelésével összefüggõ

külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

– Részt vesz a hazai és európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési programok elõkészítésében és megvalósításában.

– A meghatározott szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot mûködtet.

Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:

856000 Oktatást kiegészítõ tevékenység

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

749034 Akkreditációs tevékenység

749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
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841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés

856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatás

842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

855935 Szakmai továbbképzések

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 20%-os mértékéig végezhet.

10. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:

A költségvetési szervet fõigazgató vezeti, akit a szakképzésért és felnõttképzéséért felelõs miniszter a foglalkozáspolitikáért

felelõs államtitkár javaslata alapján nevez ki, illetve ment fel.

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

A foglalkoztatottak jogviszonya kormány-tisztviselõi jogviszony, melyekre a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló

2010. évi LVIII. törvény, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.

törvény és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.

12. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei:

A költségvetési szerv jogutódja a 2007. január 1. napján beolvadással megszûnt Nemzeti Szakképzési Intézetnek (1085

Budapest, Berzsenyi utca 6.), a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnek (1106 Budapest, Fehér u. 1.), a Nemzeti Család- és

Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által ellátott feladatok tekintetében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Intézetnek (3100 Salgótarján, Május 1. út 54.), a Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprészébõl nyújtott támogatásokkal

összefüggõ feladatok ellátása tekintetében az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságának (1055 Budapest,

Bihari utca 5.).

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladatainak megállapításával összefüggõ egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 355/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Salgótarjáni Képzésszervezési

Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez (NCSSZI) került. 2011. január 1-jétõl a szociális ágazat

továbbképzési, alap- és szakvizsgarendszerének mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok tekintetében

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet jogutódja.

13. Záró rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza. A költségvetési

szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hagyja jóvá.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § (5) bekezdésének megfelelõen jelen alapító okirat a

törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 2010. szeptember

30-án kelt NGM/5254/18/2010. számú egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. november 10.

Iktatószám: NGM 17823/12/2011.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1280 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



A nemzetgazdasági miniszter közleménye

a hazautazással kapcsolatos költségtérítés 2012. évi felsõ korlátjának

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti közzétételérõl

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés

b) pontjában foglaltak alapján a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felsõ korlátja

2012-ben 32 700 forint.

Budapest, 2012. január 16.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.
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Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).
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