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2012. évi CXXXIII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról*
1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. alcíme a következõ 9/A. §-sal
egészül ki:
„9/A. § Az állam a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság számára 2012. évben nyújtandó
tulajdonosi kölcsönt legfeljebb 150 000,0 millió forint összegben állampapírok átadásával is teljesítheti.
A külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter mint a Magyar
Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság tekintetében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult,
a tulajdonosi kölcsönnyújtás keretében történõ állampapír-átadást az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság útján teljesíti.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXXV. törvény
az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról**
1. §

(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/C. §-a a következõ új (13) bekezdéssel
egészül ki:
„(13) Ha az adózó vezetõ tisztségviselõje vagy tagja olyan gazdasági társaság, vagy olyan gazdasági társaság jelenlegi
vagy volt vezetõ tisztségviselõje, illetve tagja, amelyben a Magyar Állam, vagy az államot megilletõ tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet közvetlenül, vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékû szavazati joggal, vagy
minõsített többségû befolyással rendelkezik, az érintett személy az adószám megállapítását megtagadó határozat,
vagy az állami adóhatóság Art. 24/D. § (2) bekezdése szerinti felszólításának kézbesítését követõ 8 napos jogvesztõ
határidõn belül az adóregisztrációs eljárás megszüntetése érdekében kérelmet nyújthat be az állami adóhatósághoz.
A kérelem alapján az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadó határozatot visszavonja, és az
adószámot megállapítja, illetve az adóregisztrációs eljárást megszünteti.”
(2) Az Art. 192. §-a a következõ új (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E törvénynek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXXXV. törvénnyel
megállapított 24/C. § (13) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgttv.)
7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A cégbíróság nem alkalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
eltiltás jogkövetkezményét az állammal, az államot megilletõ tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel vagy ilyen
szervezet közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló szervezettel szemben.”
(2) Hatályát veszti a Kgttv. 7. § (2) bekezdése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 11-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kgttv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E törvénynek az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2012. évi
CXXXV. törvénnyel megállapított 7. § (1) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.”
3. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXXVIII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl
és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról*
1. §

(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)
„a) a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ napja elõtt legalább
aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti
– egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet),
ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett – a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti –
alapítvány,
ac) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett olyan közhasznú alapítvány vagy közhasznú egyesület, amely
tevékenységét állami szervvel vagy helyi önkormányzattal a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja elõtt legalább
egy évvel kötött szerzõdés alapján végzi, valamint
ad) egy évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett közalapítvány,
ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évét megelõzõ év elsõ napja
óta megszakítás nélkül végzi;”
(2) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kedvezményezett az állami szervvel vagy helyi önkormányzattal
kötött szerzõdése másolatának az adóhatósághoz történõ becsatolásával igazolja, hogy közhasznú tevékenységét
közfeladat-ellátási kötelezettség mellett végzi.”

2. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 7. § (8) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felhasználás abban az esetben tekinthetõ – a közcélú tevékenység szempontjából – megfelelõnek, amennyiben
a költségvetési támogatást)
„a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja szerinti kedvezményezett az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége
megvalósítására fordítja,”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § A kedvezményezett a 2012. és 2013. évben a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a következõ
tevékenységekre vonatkozóan teszi:
1. egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. mûemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tûzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése – ideértve
a munkaerõ-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elõsegítése,
20. közhasznú jogállású szervezetek számára biztosított – csak közhasznú jogállású szervezetek által igénybe
vehetõ – szolgáltatások,
21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
22. bûnmegelõzés és áldozatvédelem.”

4. §

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése e) pontjában az „alapszabálya, alapító okirata” szövegrész helyébe az „alapcél”
szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja.

6. §

A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény
3. §-ában az „az egyesületek” szövegrész helyébe az „a civil szervezetek” szöveg lép.

7. §

Ez a törvény a kihirdetést követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról*
1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 42. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„42. § A 2012. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás idõpontjában forintra
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 320 000,0 millió forintot.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXLI. törvény
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról**
1. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. §-a a következõ
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem érinti az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése szerinti kölcsön felvételére, pénzügyi kötelezettség vállalására
irányuló szerzõdés érvényességét, ha a kölcsön felvételekor, a pénzügyi kötelezettség vállalásakor nem ismert okból
a költségvetési év utolsó napján az államadósság-mutató meghaladja az (3) bekezdés szerinti tervezett értéket.”

2. §

A Gst. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztetõ ügyleteket azonos,
a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott árfolyamon kell figyelembe venni.”

3. §

A Gst. 10. §-a a következõ (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A megkötött adósságot keletkeztetõ ügyletekre vonatkozó szerzõdésmódosításokhoz a Kormány engedélyét
kell kérni, ha
a) a szerzõdésmódosítást követõen elõálló szerzõdési feltételek mellett kötött ügylet a szerzõdésmódosítás
idõpontjában engedélykötelesnek minõsül, és
b) a módosított szerzõdés az eredetihez képest hosszabb futamidejû, vagy nagyobb ügyletértékû, vagy az
önkormányzatot terhelõ fizetési kötelezettség az új futamidõ lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti
szerzõdés szerinti értéket.
(14) A szerzõdésmódosításra vonatkozó, a (13) bekezdés szerinti ügyletekre a (10) bekezdés szerinti ügyletekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

4. §

A Gst. 18. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Tanács és a Tanács titkársága mûködésének, valamint a Tanács elnöke illetményének és egyéb juttatásainak
pénzügyi fedezetét az Országgyûlés Hivatalának költségvetésében kell megtervezni. A Tanács és a Tanács titkársága
mûködésének biztosításával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat az
Országgyûlés Hivatala látja el.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2012. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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5. §

A Gst. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) 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) félévente véleményt nyilvánít a központi költségvetésrõl szóló törvény végrehajtásának helyzetérõl és az
államadósság várható alakulásáról,
d) véleményt nyilváníthat a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges
törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatokról, ideértve a 28. § szerinti fizetési kötelezettségre vonatkozó
törvényjavaslatot is,
e) véleményt nyilváníthat a központi költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek egyéb módon történõ
felhasználásával kapcsolatos bármely kérdésrõl,
f) megállapítja ügyrendjét.
(2) Az Állami Számvevõszék és a Magyar Nemzeti Bank az Állami Számvevõszék elnökének és a Magyar Nemzeti Bank
elnökének a Tanács tagjaként ellátandó feladatait a Tanács által tárgyalt kérdésekhez kapcsolódó elemzéseknek és
megállapításoknak a Tanács rendelkezésére bocsátásával segíti.”

6. §

A Gst. 25/A. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2)–(6) bekezdést megfelelõen kell alkalmazni, ha külön törvény felhatalmazása alapján, a Kormány által
benyújtott zárószavazás elõtti módosító javaslat a költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetésrõl szóló
törvény fejezetei bevételi és kiadási fõösszegeit érinti.”

7. §

A Gst. 27. §-a a következõ (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Azokban az esetekben, ahol e törvény a Tanács részére egynapos határidõt állapít meg, a Tanács tagjai az ülésen
való személyes részvétel helyett elektronikus hírközlõ eszköz igénybevételével is gyakorolhatják az e törvényben
meghatározott jogaikat.
(5b) A Tanács az ülés napirendjén nem szereplõ kérdést csak akkor tárgyalhat meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen
van, és egyhangúlag hozzájárul a napirenden nem szereplõ kérdés megtárgyalásához.”

8. §

A Gst.
a)

preambulumában a „pénzügyi” szövegrész helyébe a „gazdasági” szöveg,

b)

3. § (1) bekezdés a) pontjában a „folyósítás napjától” szövegrész helyébe a „folyósítás, átvállalás napjától” szöveg,

c)

3. § (1) bekezdés g) pontjában a „külföldi hitelintézetek” szövegrész helyébe a „hitelintézetek” szöveg,

d)

4. § (1) bekezdésében az „(5) és (6)” szövegrész helyébe a „(4) és (5)” szöveg,

e)

5. § (1) bekezdésében a „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” szövegrész helyébe az „amely az államadósság-mutató növekedését eredményezné” szöveg,

f)

18. § (2) bekezdésében az „Az elnökjelölt” szövegrészek helyébe az „A kinevezni tervezett személy” szöveg,

g)

18. § (4) bekezdésében a „Tanács” szövegrész helyébe az „A Tanács” szöveg

lép.
9. §

(1) Hatályát veszti a Gst. 24. § (1) bekezdésében az „ , és a jogszabályváltozások költségvetési hatását bemutatva”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Gst. 48. §-a, 51. §-a és 52. §-a.
(3) Hatályát veszti a Gst. 3. § (2) bekezdés második mondata.

10. §

Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az Állami Számvevõszék feladatkörében elemzéseket és tanulmányokat készíthet. Az Állami Számvevõszék
az elnök 13. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt feladataihoz kapcsolódóan elemzéseket és tanulmányokat készít,
ezek rendelkezésre bocsátásával segíti a Költségvetési Tanácsot feladatai ellátásában.”

11. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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Az 5–7. § és a 9. § (1) bekezdése az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése, a 10. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése
alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXLII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosításáról*
1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102/F. § A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülõ személy özvegyi nyugdíja – ha 2011. december 31-én
özvegyi nyugdíj mellett átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesült, vagy az özvegyi nyugdíj
folyósítására tekintettel az átmeneti járadékát, rendszeres szociális járadékát szüneteltették – a feléledés kivételével
nem módosítható harmincszázalékos mértékûre.”

2. §

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 33. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás – a 32. § (1a) bekezdésének és az (1a) bekezdésnek
a 2012. szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – emelése, valamint az özvegyi nyugdíj – a Tny. 102/F. §-ának
a 2012. szeptember 1-jén hatályos szabályai szerinti – csökkentése nem hajtható végre, az errõl szóló határozatokat
vissza kell vonni.
(9) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv az özvegyi nyugdíjra és rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátásra együttesen jogosult személyek esetében megállapítja a 32. § (1a) bekezdésének és az
(1a) bekezdésnek, valamint a Tny. 102/F. §-ának – 2012. szeptember 1-jén hatályos – rendelkezései alapján csökkentett
özvegyi nyugdíj és megemelt rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás együttes havi összegének, valamint ezen
ellátások 2012 augusztusára járó együttes havi összegének különbözetét. Ha a különbözet pozitív, a rokkantsági
ellátást, illetve a rehabilitációs ellátást e különbözet havi összegével 2012. szeptember 1-jei idõponttól kezdõdõen
meg kell emelni. Az emelésrõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait folyósító szerv
2012. október 15-éig határozattal intézkedik.”

3. §

Hatályát veszti az Mmtv. 32. § (1a) bekezdése és 33. § (1a) bekezdése.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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2012. évi CXLIV. törvény
a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról*
1. §

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) preambuluma helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az Országgyûlés az állam szerencsejáték monopóliumának gyakorlásával kapcsolatos feladatok meghatározása,
a szerencsejátékok szervezése iránt jelentkezõ igények kielégítése, az engedély nélküli, illetve a jó erkölcsbe ütközõ
szerencsejátékok megelõzése, a szerencsejáték szervezõ tevékenység ellenõrzése, a pénznyerõ automaták kizárólag
játékkaszinókban történõ üzemeltethetõségének lehetõsége, valamint a szerencsejátékokból származó jövedelmek
egy részének közcélra fordítása érdekében a következõ törvényt alkotja:”

2. §

Az Szjtv. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) E törvény alkalmazásában szerencsejátéknak minõsül a fogadás is. E törvényt kell alkalmazni – a törvényben külön
szabályozott esetekben – a játékautomatára és az ajándéksorsolásra is.”

3. §

Az Szjtv. 13. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az eltiltás pénznyerõ automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott játékkaszinóban, illetve
kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezõi tevékenységre vonatkozóan is alkalmazható.”

4. §

Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó és a kártyaterem mûködtetõjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén
az e §-ban meghatározott intézkedést alkalmazhat.”

5. §

Az Szjtv. 26. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Pénznyerõ automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethetõ. Egy játékkaszinó-egységben kizárólag egy
gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerõ automatákat.
(4) A pénznyerõ automatának
a) 100 000 játékonként az összes tét legalább 80%-át, vagy
b) a normális eloszlás sûrûségfüggvényének megfelelõen, az összes tét legalább 85%-át legalább 95%-os
valószínûséggel
nyereményként ki kell adnia.”

6. §

Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ifjúsági, gyermek, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi vagy egészségügyi intézmény, továbbá
kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében
kártyaterem nem mûködhet. A kártyatermet 18 éven aluliak nem látogathatják.”

7. §

Az Szjtv. 38. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„e) a pénznyerõ automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,”
(kapcsolatos részletes szabályokat jogszabályban határozza meg.)

8. §

Az Szjtv. a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) Az e törvény alapján a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló
2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését megelõzõen kiállított játékterem-engedélyek,
valamint a pénznyerõautomata üzemeltetésére jogosító engedélyek a Módtv. hatálybalépését követõ napon
hatályukat vesztik. Az engedélyeket a szerencsejáték szervezõ a Módtv. hatálybalépését követõ 15 napon belül köteles
leadni az állami adóhatóságnak. E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Módtv. hatálybalépését megelõzõ idõszakra vonatkozó, e törvény szerinti adófizetési, bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettséget e törvény a Módtv. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint
kell teljesíteni. E törvény a Módtv.-nyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseibe ütközõ jogsértésekkel kapcsolatos
hatósági eljárás lefolytatására, valamint az esetleges jogkövetkezmények megállapítására e törvény a Módtv.
hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
9. §

Az Szjtv.
a) 1. § (5b) bekezdésében az „A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje, és a
távszerencsejáték” szöveg helyébe az „A távszerencsejáték” szöveg,
b) 1. § (8) bekezdésében a „személyi jövedelemadó összegét, valamint pénznyerõ automatából származó
nyeremény esetén a pénznyerõ automata gyártási számát és a mérésügyi szerv által adott azonosító számát.”
szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadó összegét.” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében az „1. § (3) bekezdésének b), d), e) és f) pontjaiban” szövegrész helyébe az „1. § (3) bekezdés
d) pontjában” szöveg,
d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 26. § (2), (4), (7), (12), (13), (20) bekezdéseibe” szövegrész helyébe az
„a 26. § (4) bekezdésébe” szöveg,
e) III. fejezet 2. cím „Pénznyerõ- és játékautomaták játékadója” alcímének címében a „Pénznyerõ- és játékautomaták”
szövegrész helyébe a „Játékautomaták játékadója” szöveg,
f) 37. § 21. pontjában az „irányuló eljárás, valamint a központi szerver üzemeltetés hatósági felügyeletének ellátása
során ellenõrzési és bírság kiszabása iránti eljárás.” szövegrész helyébe az „irányuló eljárás.” szöveg,
g) 38. § (2) bekezdésében a „jogszabályban” szövegrészek helyébe a „rendeletben” szöveg,
h) 41. §-ában az „(1b) bekezdése,” szövegrész helyébe az „(1b) bekezdése, 26. § (3) és (4) bekezdése,” szöveg
lép.

10. §

Hatályát veszti az Szjtv.
a) 1. § (3) bekezdés b), e), f) pontja,
b) 1. § (7) bekezdésében a „– kivéve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták és a nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszerek központi szerverét, valamint az azon futó játékszoftverek –” szövegrész,
c) 9. § (2) bekezdésében a „játékterem,” szövegrész,
d) 11. § (1a) bekezdése,
e) 11. § (3) bekezdésében a „pénznyerõ automata üzemeltetése, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata
üzemeltetése, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése, központi szerver
üzemeltetése,” szövegrész,
f) 12. § (3) bekezdés c) pontjában az „a 26. § (15) bekezdésébe,” szövegrész,
g) 13. § (2) bekezdésében az „Az eltiltás pénznyerõ automaták és kártyaterem üzemeltetése esetén meghatározott
játékteremben, illetve kártyateremben folytatott szerencsejáték-szervezõi tevékenységre vonatkozóan is
alkalmazható.” szövegrész,
h) Általános rendelkezések 3. címe és a címhez tartozó 13/A–13/E. §,
i) 14. § c), g) és h) pontja,
j) 26. § (1a)–(2) bekezdése,
k) 26. § (5)–(10) bekezdése
l) 26. § (12)–(17) bekezdése,
m) 26. § (20)–(25) bekezdése,
n) 26/B. §-a,
o) 27. § (9) bekezdésében az „Az állami adóhatóság által elektronikus kaszinóként engedélyezett, I. kategóriába
sorolt játéktermet üzemeltetõ szervezõ jogosult a kereskedelmi kommunikációjában az „elektronikus kaszinó”
elnevezést, „e-kaszinó” rövidítést és jelzõs alakját, valamint idegen nyelvû megfelelõjét szerepeltetni.”
szövegrész,
p) 33. §-a,
q) 37. § 2.2. pontjában az „– ideértve a jackpot nyereményt is –” szövegrész,
r) 37. § 20. pontja,
s) 38. § (2) bekezdés f) pontja,
t) 38. § (4) bekezdése,
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40. § (3) bekezdése és

v)

40. § (6) bekezdése.
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11. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. §

E törvény tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelete
az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekrõl az önkormányzat
a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követõen, de legkésõbb március 15-éig a kincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ adatlapon – e rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”

2. §

A Rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) A kérelemben szerepeltetni kell
a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés
megjelölésével,
b) a fejlesztési célt, a fejlesztéssel elõálló kapacitás meghatározását,
c) a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források bemutatását,
a mûködtetésbõl eredõ kiadásokat és bevételeket a mûködtetés elsõ öt évére,
d) abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évre vagy az azt követõ évekre a megelõzõ
évi elõirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását,
e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét,
f) az önkormányzat mûködési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói
tartozásait,
g) abban az esetben, ha az önkormányzat a 3. § szerinti adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített,
akkor az (1) bekezdés szerinti indokolt eset bemutatását, és
h) abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok
jelentõsen megváltoztak, az eltérés indokolását.”

3. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell
a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus
rendszerben szereplõ adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatát,
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b) a társulás költségvetési határozatát, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ adatlapot, ha
a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeire, akkor
a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplõ, a társulásban részt vevõ önkormányzatokra vonatkozó
adatlapot, a kezességvállalásról szóló dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. § (3) bekezdése szerinti
megállapodást is,
c) a költségvetési évet követõ három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
d) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását
da) az ügylet szükségességérõl,
db) az ügyletbõl finanszírozott fejlesztés szükségességérõl,
dc) olyan ügylet esetén, amelynek célja az ügylet értékével megegyezõ értékû, már fennálló adósság visszafizetése
(a továbbiakban: adósságmegújító hitel), valamint mûködési célú ügylet esetén az adósság újratermelõdését
megakadályozó önkormányzati intézkedésekrõl,
dd) a helyi adókkal kapcsolatos kedvezmények, mentességek körérõl és az adómértékek, kedvezmények,
mentességek indoklásáról,
de) adósságmegújító hitel esetén arról, hogy a tervezett ügylet a stabilitási törvény 3. § (2) bekezdése szerinti, lejáró
adósság elõfinanszírozására szolgál-e,
e) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült,
f) ha a (2a) bekezdés d) pontja szerinti indokolásban a helyi adóbevétel növekedése az adó mértékének emelésén,
rendeletben megállapított kedvezmények csökkenésén, illetve új adónem bevezetésén alapul, az önkormányzat
kihirdetett adórendeletét,
g) adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át, akkor az arra irányuló kérvényt, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó
rendelkezés alkalmazásától, és ebben az esetben részletesen ki kell fejteni a kérés alapjául szolgáló kivételes vagy az
önkormányzat mûködését veszélyeztetõ esetet.”
4. §

A Rendelet 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Igazgatóság az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl, eladósodottságáról, vagyonáról, bevételeirõl – ezen belül
különösen a bevezetett helyi adók típusáról, mértékérõl, a törvényi felsõ mértéktõl való eltérésérõl, az alkalmazott
kedvezményekrõl, mentességekrõl, valamint az adóhátralékokról -, kiadásairól értékelést készít, és azt – legkésõbb
a (2) bekezdés szerinti kincstári véleményezés lezárását követõ 8. napon – megküldi a minisztereknek. Az Igazgatóság
a kérelemben szereplõ ügylet alátámasztásához és az értékelés elkészítéséhez további információkat kérhet az
önkormányzattól. A kért információt az önkormányzatnak 3 munkanapon belül meg kell küldenie az Igazgatóság részére.”

5. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelemrõl és annak mellékleteirõl kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy
a hiánypótlást követõ 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak.”

6. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékleteinek a kincstár által üzemeltetett rendszerbe történõ
benyújtásukat követõen megvizsgálja, hogy
a) az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei
megfelelnek-e a jogszabályokban elõírtaknak, és
b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását
eredményezi-e.”

7. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Adósságmegújító hitel esetén nem kell alkalmazni a 3-4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g) és
h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § (1) bekezdés d) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. §
(1) bekezdés b) pontját és a 9. § (1) bekezdés b) pontját.”
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8. §

A Rendelet a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2012. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban Módr.) megállapított 5. § (2a) és
(3) bekezdését, valamint 6. § (2a) bekezdését és a 7. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követõen benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.”

9. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésében az „elektronikus rendszeren keresztül kell az Igazgatósághoz benyújtani” szövegrész
helyébe az „elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani az Igazgatóságnak címezve” szöveg lép.

10. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „a kérelem beérkezését vagy hiánypótlást” szövegrész helyébe az „a kérelem 6. §
(2) bekezdés szerinti véleményezésének lezárultát vagy a hiánypótlást” szöveg lép.

11. §

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

A Kormány 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelete
a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007.
(XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya arra a mezõgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi
személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre terjed ki, amelynek (akinek) használatában (tulajdonosként vagy
más jogcímen)]
„b) erdõ van, és ott erdõgazdálkodási tevékenységet folytat,”

2. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Jövedékiadó-visszatérítésre]
„b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ az erdõfelújítási célú munkákhoz,”
[felhasznált gázolajmennyiség után jogosult, beleértve – amennyiben a mezõgazdasági termelõ a földmûvelési, az
erdõfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe – a gépi bérmunka-szolgáltatás
során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végzõ által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiséget is.]

3. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedéki adót érintõ ellenõrzési és
kockázatelemzési tevékenysége keretében a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a mezõgazdasági munka elvégzését
illetõen a megmûvelt termõföld helyrajzi száma alapján a mezõgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg
illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földmûvelésügyi hatóság),
b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a felújított erdõ erdészeti
azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy december 31-i
nyilvántartási állapota alapján az erdõfelújítási kötelezettség alatt álló erdõ nagyságát, az erdõ felújítására vagy az
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erdõ felújításának befejezésére megállapított határidõ betartását, a használó személyét illetõen az erdészeti hatósági
jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti
hatóság),
c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ vonatkozásában a halastóra kiadott – a halastó
területi adatait is tartalmazó – vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a halgazdálkodási tevékenység folytatását
illetõen a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban:
vízügyi hatóság)
által a munkamûveletek elvégzésének igazolásául – a vámhatóság elektronikus úton megküldött megkeresésére –
rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.
(2) A földmûvelésügyi hatóság és a vízügyi hatóság a mezõgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából
a mezõgazdaságilag meg nem munkált termõföldterületekrõl, halastóterületekrõl nyilvántartást vezet, amely
nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat a vámhatóság részére. Amennyiben
a nyilvántartás nem tartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termõföldterületet vagy annak egy részét, úgy
a nyilvántartásban nem szereplõ termõföldterületet a jövedékiadó-visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell
tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezõje hitelt érdemlõen a hatóság tudomására jutott.
(3) A földmûvelésügyi hatóság a meg nem munkált termõföldterületek nyilvántartását a kerületi állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal (a továbbiakban: falugazdász) által szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás
vezetéséhez szükséges helyszíni ellenõrzéseket a földmûvelésügyi hatóság a falugazdász bevonásával végzi.
(4) A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében a (2) bekezdés
szerinti megmunkált termõföldterület nagyságát és az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági termelõ
tekintetében a jogszerû földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben szereplõ adatok
alapján ellenõrizheti.
(5) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(4) bekezdések szerinti ellenõrzése a termõföldrõl
szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3a) bekezdés a) pontja szerint hatóság megkeresésére történõ, hivatalból indított
eljárásnak minõsül.
(6) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földmûvelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi
hatóság a megkeresés beérkezését követõ 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történõ
megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére. A falugazdász (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatása
beleszámít az e bekezdés szerinti ügyintézési határidõbe.
(7) A jövedékiadó-visszatérítéssel érintett termõföldterület, erdõ, halastó nagyságát – a kerekítés általános
szabályainak figyelembevételével – hektárban, kéttizedes pontossággal kell meghatározni.”
4. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi
bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelõzõ három éven belül
kiállított számlával rendelkezzen. A mezõgazdasági termelõ e feltétel teljesülésérõl, valamint a megmûvelt
termõföldterület, erdõ felújítási kötelezettséggel érintett erdõ, halastóterület(ek) nettó vízfelülete nagyságáról, és
ezen területek használatáról az erre a célra a vámhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatványon
nyilatkozik. A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végzõ által kibocsátott számlán
elkülönítetten kell szerepelnie a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyiségének és összegének.”

5. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adott erdõ vonatkozásában az erdõ felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az erdészeti
hatóság határozatában megállapított határidõ túllépése esetén nem igényelhetõ jövedékiadó-visszatérítés.”

6. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az éves bevallás a tárgyévet követõ év január 15-étõl, a féléves bevallás tárgyév július 15-étõl, a III. negyedéves
bevallás tárgyév október 15-étõl, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követõ év január 15-étõl nyújtható be
a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon. Az adóbevallási nyomtatványon a mezõgazdasági termelõ köteles
feltüntetni a rendelkezésére álló, az adó-visszaigénylést – és a (4) bekezdés szerinti mezõgazdasági termelõ esetében
a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatást
[a továbbiakban: mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatás] is – alátámasztó összes, a gázolaj
vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló számla adatait.
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(4) A mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatást is igénylõ mezõgazdasági termelõ az erre irányuló
szándékáról, valamint a kapcsolódó számlák adatairól az adóbevallási nyomtatványon külön nyilatkozik.
A vámhatóság ezen mezõgazdasági termelõi kör mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatási
kérelmének adatait, továbbá az Art. 54. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos,
a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló VM rendeletben meghatározott adatokat
a jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követõen 5 napon belül, elektronikus úton továbbítja a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. A vámhatóság a mezõgazdasági csekély összegû
(de minimis) támogatási kérelem adatainak MVH részére történõ továbbításáról 5 napon belül értesíti
a mezõgazdasági termelõt.”
7. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelettel megállapított 1. §
(1) bekezdés b) pontját, 2. § (1) bekezdés b) pontját, 2. § (3) bekezdését, 3. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, 5. § (3) és
(4) bekezdését a 2013. január 15-étõl benyújtott bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni.”

8. §

A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „erdõterület” szövegrész helyébe az „erdõ” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 1–3. számú melléklete.

10. §

Nem lép hatályba a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–9. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése
alapján 2012. november 1-jétõl – 2012. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból 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 korhatár elõtti ellátást,
j) a szolgálati járandóságot,
k) az átmeneti bányászjáradékot,
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a balettmûvészeti életjáradékot,

m) a rokkantsági ellátást,
n)

a rehabilitációs ellátást,

o)

a baleseti járadékot,

p)

a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátást, és

q)

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerinti közszolgálati járadékot [az a)–q) pont szerinti ellátások a továbbiakban együtt:
ellátás],

amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti emelés megilleti a 2011. december 31-ét követõ idõponttól
a)

megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre
jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása
megszûnését követõ naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. §
b) pontja szerinti esetet is –,

b)

megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban vagy baleseti járadékban részesült személyt is,
ha az ellátását a januári emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs
ellátásának vagy baleseti járadékának megszûnését követõ naptól állapították meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több – a (2) bekezdés szerinti –
változás következett be.
(4) A megállapítás idõpontjától kezdõdõen az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell emelni a 2011. december 31-ét
követõen megállapított özvegyi nyugdíjat, szülõi nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást, ha
a hozzátartozói nyugellátás kiszámításának alapja az elhunyt jogszerzõ 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól
megállapított saját jogú nyugellátása vagy korhatár elõtti öregségi nyugdíja.
2. §

(1) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön
kell emelni.
(2) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és
a hozzátartozói nyugellátások összegét emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás
a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.
(3) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
(4) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított ellátás esetén a magyar szerzõdõ felet
terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
(5) Az emelést a 2012. november havi ellátásoknak
a)

az 1. § (1) bekezdésében 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.
(6) Ha a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl szóló 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
alapján megemelt ellátásra való jogosultság 2012. november 1-je elõtt megszûnt, és – új ellátásra való jogosultság
esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás nem felel meg az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak,
a megszûnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt
egy összegben megilleti a megszûnt ellátás emelésének az ellátás folyósítási hónapjaira számított összege.
3. §

(1) A jogosultak számára a 2012 novemberére járó ellátásokat hivatalból emelt összegben kell folyósítani.
(2) Az 1. és 2. § alapján a 2012. január–október hónapokra járó emelés összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a 2012 novemberére járó ellátással egyidejûleg, egy összegben, hivatalból kell folyósítani.
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(3) A 2. § (6) bekezdése alapján járó összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kérelemre folyósítja

4. §

a)

a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy részére, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított
ellátásban 2012 novemberében nem részesül,

b)

a megszûnt ellátás után emelésre jogosult személy halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott
személy részére.

A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
b)

a korhatár elõtti ellátás,

c)

a szolgálati járandóság,

d)

az átmeneti bányászjáradék,

e)

a balettmûvészeti életjáradék,

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. §
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 62. § (7) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 77 480 forint
összeghatárig folyósítható együtt.”
(2) A TnyR. a következõ 95. §-sal egészül ki:
„95. § A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítõ emelésérõl szóló 287/2012. (X. 11.) Korm. rendelettel
megállapított 62. § (7) bekezdését 2012. január 1-jére visszamenõlegesen kell alkalmazni.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelete
a „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából – „100 éves a Magyar
Cserkészszövetség” megnevezéssel 100 forintos címletû kupronikkel emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. szeptember 28.

2. §

(1) A tizenkétszög alakú emlékérme kupronikkelbõl (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 10 gramm, átmérõje 30 mm, széle
sima.
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(2) Az emlékérme elõlapjának bal szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezõben, jobb
oldalon a magyar cserkészliliom ábrázolása látható, amelynek három ágát a magyar Szent Korona fogja össze.
A cserkészliliom középsõ ágától jobbra a „2012” verési évszám, balra a „Bp.” verdejel, a cserkészliliomtól balra, egymás
alatti vízszintes sorokban a „100” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, köriratban a „MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG” felirat olvasható. A középmezõben
kürtöt fújó cserkész félalakos ábrázolása látható, baloldali profil nézetbõl. Az emlékérme szélén, lent Tóth Zoltán
tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
3. §

Az emlékérmébõl 15 000 darab készíthetõ, amelybõl 10 000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 28-án lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:



2. melléklet a 17/2012. (IX. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2012. (IX. 25.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:
1. §
2. §

A jegybanki alapkamat mértéke 6,50%.
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 26-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók
körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás
módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 26-án lép hatályba.
(2) A 2. melléklet 2–8. pontja 2012. október 31-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez
Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következõ 51a. sorral egészül ki:
(Az adatszolgáltatás
(Azonosító
kód)

„51a

H10

(Megnevezés)

(Az adatszolgáltatók köre)
gyakorisága

Jelentés az állami
készfizetõ
kezességvállalással
biztosított vállalati
hitelek adatairól

költségvetési
viszontgarancia mellett
készfizetõ kezességet
vállaló, legalább
2,5 milliárd forintos
jegyzett tõkével
rendelkezõ pénzügyi
vállalkozás

eseti

teljesítésének
módja

elektronikus úton
(EBEAD)

határideje

címzettje)

2012.
MNB
október 26. Statisztika”
11:30 óra
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2. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. pontjában a H09 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásait követõen a következõ
rendelkezéssel egészül ki:
„MNB azonosító: H10

Jelentés az állami készfizető kezességvállalással biztosított vállalati hitelek adatairól
01. tábla: 2007 és 2010 között kötött ügyletekre és kapcsolódó ügyfelekre vonatkozó információk
Ügyfélre és ügyletre vonatkozó információk 1.
Készfizető
kezességvállalás
beváltására
vonatkozó kérelem
benyújtásának
időpontja
al

Ügylettípus

Ügylettípus név

Banki
szerződés
keltének
dátuma

Készfizető
kezességvállalás
kötésének kelte

Készfizető
kezességvállalás
eredeti befejezési
dátuma

Készfizető
kezességvállalás
tervezett befejezési
dátuma

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

Cégforma

Kockázati
kategória

Kategória
megnevezés

Üzletág
megnevezés

Kártya jelleg

Eredeti induló hitel
(Ft)

Eredeti garancia
%

Eredeti induló
garancia (Ft)

Garancia díj %

bd

be

bf

bg

bh

bi

bj

bk

bl

Ügyfél adószáma

Ügyfél
székhelye Megye

Ügyletkód

aa

ab

ac

ad

Ügyfél Szektorkód

Ügyfél
szektor

Cégkategória

ba

bb

bc

Kód Hiteltípus Hiteltípus

Készfizető
kezességvállalás
beváltásának
időpontja
am

01. tábla folytatása
Ügyfélre és ügyletre vonatkozó információk 2.

01. tábla folytatása
2007-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

ca

cb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
cc

Követelések
(Ft)
cd

Nettó
árbevétel
(Ft)
ce

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

cf

cg

ch

ci

cj

ck

01. tábla folytatása
2008-as évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

da

db

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
dc

Követelések
(Ft)
dd

Nettó
árbevétel
(Ft)
de

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

df

dg

dh

di

dj

dk

01. tábla folytatása
2009-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

ea

eb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
ec

Követelések
(Ft)
ed

Nettó
árbevétel
(Ft)
ee

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

ef

eg

eh

ei

ej

ek

01. tábla folytatása
2010-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

fa

fb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
fc

Követelések
(Ft)
fd

Nettó
árbevétel
(Ft)
fe

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

ff

fg

fh

fi

fj

fk

MNB azonosító: H10

Kitöltési elõírások
Jelentés az állami készfizetõ kezességvállalással biztosított vállalati hitelek adatairól
Általános elõírások
1. A táblát a 2007–2010 közötti idõszakban kötött készfizetõ kezességvállalásokra vonatkozóan az adatszolgáltatónál
rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni.
2. A táblát csv formátumú file-ban kell megküldeni.”
2. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 158. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek”
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3. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 178. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Önkormányzati kötvények (befogadási értéken) az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
fedezetekbõl”
4. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 179. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében
elfogadható fedezetek”
5. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 007. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„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, háztartásokat segítõ
nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”
6. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 02. tábla 007. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„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, háztartásokat segítõ
nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”
7. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásai II. pontjában
a)

az „Az MNB-vel repózható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „Az MNB által, monetáris politikai ügyletek
keretében elfogadható fedezetek” szöveg,

b)

a „felajánlható értékpapírok” szövegrész helyébe a „felajánlható fedezetek” szöveg,

c)

az „elfogadható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „elfogadható fedezetek” szöveg,

d)

a „szabad rendelkezésû (nem zárolt) értékpapírok” szövegrész helyébe a „szabad rendelkezésû (nem zárolt)
értékpapírok” szöveg

lép.
8. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásai II. pontjában a „DMM107 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 devizabetétei” szövegrész helyébe a „DMM107 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, háztartásokat segítõ nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem
bankközi devizabetétei” szöveg lép.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelete
a független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet módosításáról*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltató)
„b) a törzsadatairól szóló rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejûleg, az április 30-ai állapotnak megfelelõen,
az idõközi változások miatti törzsadatjelentést eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követõ
15 munkanapon belül”
(köteles a Felügyelet részére megküldeni.)

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 124. számában találhatóak.

3570

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelete
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény
21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) feladat- és hatáskörébe tartozó
területeken végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenység elismerése céljából Elnöki Díjat alapítok.

2. §

Díjazott lehet az a személy, aki a díjazás évének elsõ napjától a díj átadásának napjáig a Felügyelettel közszolgálati
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.

3. §

(1) Elnöki Díj évente egy alkalommal, legfeljebb két személy részére adományozható.
(2) Az Elnöki Díj adományozását az irányításuk alatt dolgozó személyek tekintetében az alelnökök, a közvetlen elnöki
irányítás alatt álló szervezeti egységeknél dolgozó személyek tekintetében a Kommunikációs fõosztály vezetõje,
a Pénzügyi Békéltetõ Testület elnökének irányítása alatt álló személyek tekintetében pedig a Pénzügyi Békéltetõ
Testület elnöke írásban, indokolással ellátva kezdeményezheti minden év november 15-éig.
(3) Az Elnöki Díjnak az Elnöki Díj adományozásának kezdeményezésére jogosult személyek részére történõ
adományozásáról a Felügyelet elnöke külön kezdeményezés nélkül dönt.
(4) A díj odaítélésérõl a Felügyelet elnöke dönt.

4. §

(1) Az Elnöki Díj és az adományozást igazoló oklevél átadására minden év decemberében kerül sor.
(2) Az Elnöki Díj plakett ellipszis alakú, ezüstbõl készült, fõtengelye 45 mm, kistengelye 32 mm, vastagsága 3 mm.
A plakett elõlapján a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” és a „Hungarian Financial Supervisory Authority”
felirat, valamint a Felügyelet logója, hátlapján a Felügyelet székhelyéül szolgáló épület stilizált képe látható.
(3) Az Elnöki Díjjal jutalom nem jár.

5. §

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

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelete
a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási
kötelezettségérõl szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról*
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékelte helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 132. számában találhatóak.
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A Kormány 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozata
a 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrõl
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek elõirányzatainak az 1. melléklet szerint meghatározott összegû zárolását,
jogszabály alapján nem zárolható elõirányzat esetében csökkentését rendeli el.
2. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy – a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása után –
a Magyar Államkincstárnak 2012. október 15-éig jelentsék be az 1. mellékletben foglalt zárolási, illetve csökkentési
kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím és kiemelt elõirányzatonkénti részletezettségben. Nem
jelenthetõ be zárolás a 2. mellékletben felsorolt elõirányzatokra.
Felelõs:
a fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre: 2012. október 10.
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre: 2012. október 15.
3. E határozatban elrendelt zárolási, illetve csökkentési kötelezettség fejezetek, alrendszerek közötti, illetve fejezeten
belüli nullszaldós átrendezésére, valamint a zárolási kötelezettség részbeni saját bevétel befizetéssel történõ
kiváltására a fejezetet irányító szervek vezetõinek kezdeményezésére a nemzetgazdasági miniszter elõzetes
engedélyével kerülhet sor. A nemzetgazdasági miniszter engedélyével – az Áht. 40. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel – a 2. mellékletben felsorolt elõirányzatokra is jelenthetõ be zárolás, amennyiben az 1. mellékletben
elrendelt zárolás a mûködõképességet veszélyezteti.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
4. Az 1. és 2. pontokban foglaltakon kívül a Kormány a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím kiadási elõirányzatából 20 000,0 millió
forintot,
b) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok alcím,
3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások
jogcím-csoport kiadási és támogatási elõirányzatából 3 100,0 millió forintot, valamint
c) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, a 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 43. EU Önerõ Alap alcím
kiadási elõirányzatából 20 000,0 millió forintot
zárol.
5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott
zárolás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg és a Magyar Államkincstárnak 2012. október 15-éig
jelentsék be a zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím és kiemelt elõirányzatonkénti
részletezettségben.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre: 2012. október. 15.
6. A Kormány az állami vagyonnal és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások esetében a Kvtv. 1. melléklet
a) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatok bevételek és kiadások fejezetben – az eddigi módosítások
figyelembevételével számított elõirányzathoz viszonyítva – 4700,0 millió forintot,
b) XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben 300,0 millió forintot
zárol.
7. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetõit, hogy a 6. pontban foglaltak végrehajtására
– a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása után – a Magyar Államkincstárnak 2012. október 15-éig jelentsék be
a zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport és jogcímenkénti részletezettségben.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre: 2012. október 10.
a Magyar Államkincstár felé történõ bejelentésre: 2012. október 15.
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8. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap egyenlegének a Kvtv.-ben
jóváhagyotthoz képest legalább 15 600,0 millió forinttal történõ javulásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelõs:
nemzetgazdasági minisztert
Határidõ:
azonnal
9. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Kulturális Alap egyenlegének a Kvtv.-ben
jóváhagyotthoz képest, valamint a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekrõl
szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat 2. pontja alapján megtett intézkedésen felül további 900,0 millió forinttal
történõ javulásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
10. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap egyenlegének
a Kvtv.-ben jóváhagyotthoz képest, valamint az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
finanszírozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban elrendelt
átcsoportosításon felül további legalább 3000,0 millió forinttal történõ javulásához a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
11. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy terjesszék a Kormány elé
az innovációs járulékelõleg kiegészítését elõíró törvénytervezetet úgy, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén
a törvény kihirdetése 2012. november 10-ig megtörténhessen.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3573

1. melléklet az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozathoz
Millió forintban
Fejezet

Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

5 368,0

Miniszterelnökség

832,2

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

22,5

Vidékfejlesztési Minisztérium

4 004,2

Honvédelmi Minisztérium

769,5

Belügyminisztérium

2 837,8

Nemzetgazdasági Minisztérium

3 354,5

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6 499,5

Külügyminisztérium

4 786,5

Uniós fejlesztések

3 144,7

Emberi Erõforrások Minisztériuma*

17 060,0

Központi Statisztikai Hivatal

101,5

Összesen

48 780,9

* Jogszabály alapján nem zárolható elõirányzat esetében csökkentési kötelezettség.

2. melléklet az 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozathoz
AHT_I/ ÁHT_T

228 213
249 556
294 668

296 668
335 128
335 173

203 432
250 723
250 734
256 389
260 167
265 045
272 689
272 690
272 701
272 712
277 512
277 523
277 534

Megnevezés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Jogi segítségnyújtás
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
hozzájárulás
Miniszterelnökség
Fejezeti általános tartalék
„A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása
Az Országos Közszolgálati Érdekegyezetõ Tanács tevékenységében közremûködõ szervezetek
támogatása
Vidékfejlesztési Minisztérium
Állat- és növénykártalanítás
Fejlesztési típusú támogatások
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások
Méhészeti Nemzeti Program
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
Technikai segítségnyújtás
Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása
(II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
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277 578
281 101
283 256
284 267
284 301
286 289
265 078
272 578
221 467
232 061
265 089
277 389
277 390
277 401
277 412
283 601
302 946
25 067
25 078
247 423
265 112
297 046
197 524
257 101
257 201
280 878
335 106
335 139

243 290
251 467
271 989
272 001
272 012
272 023
272 045
272 056
272 067
272 078
272 089
272 090
272 101
278 712
278 845
280 678
280 689
280 690

Megnevezés

IV. tengely: Leader programok
Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete
Iskolagyümölcs program
Erdõfelújítás
Nemzeti Diverzifikációs Program
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
Belügyminisztérium
Vízügyi feladatok támogatása
Önkormányzati tûzoltóságok normatív támogatása
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külsõ Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Nemzetgazdasági Minisztérium
Függõ kár kifizetés
Járadék kifizetés
Kötött segélyhitelezés
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Szervezetátalakítási alap
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Beruházás ösztönzési célelõirányzat
Autópálya rendelkezésre állási díj
TEN-T projektek
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
EU Önerõ Alap
PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos
kiadások
Uniós fejlesztések
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Közlekedés Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
ETE HU-SK
ETE HU-RO
ETE HU-SER

12. szám

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
AHT_I/ ÁHT_T

280 701
280 712
280 723
280 734
280 745
280 756
281 090
281 745
302 868
302 880
6 057
19 194
19 204
19 215
19 226
19 237
19 248
19 259
19 260
19 271
19 282
19 293
208 602
223 339
223 340
241 889
243 156
244 201
244 234
244 389
256 145
261 290
263 212
264 912
264 923
267 312
267 323
267 334
267 345
267 356
267 367
267 378
267 389
267 390
267 401
267 412
270 312
279 034
279 045
281 334
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Megnevezés

ETE HU-CRO
ETE SEES
ETE AU-HU
ETE SLO-HU
ETE CES
INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttmûködési program
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
Országos Cigány Önkormányzat és Média
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
Országos Horvát Önkormányzat és Média
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
Országos Örmény Önkormányzat és Média
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Szerb Országos Önkormányzat és Média
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média
Ukrán Országos Önkormányzat és Média
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális
munka és krízisközpont finanszírozása

3576

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
AHT_I/ ÁHT_T

298 124
298 135
298 146
298 157
298 168
298 179
298 235
302 168
302 180
302 991
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Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása
Egyházi kulturális programok támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása
(Testi és lelki kenyér)
A Nemzet Színésze cím támogatása
Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések finanszírozása
Mûvészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer mûködésének támogatása

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékének kiegészítésérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az adópolitikáért, az államháztartásért, a
pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelõs miniszter közzéteszi a cím szerinti rendelet
alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítését.
Jelmagyarázat:
Vizsgaelnöki névjegyzékhez: At – adótanácsadó – OKJ száma: 61 344 01 0000 00 00
Áhszüi – államháztartási szakügyintézõ – OKJ száma: 55 344 01
Bbt – banki, befektetési termékértékesítõ – OKJ száma: 52 343 01 0000 00 00
Bt – befektetési tanácsadó – OKJ száma: 54 343 01 0000 00 00
Bit – biztosítási tanácsadó – OKJ száma: 54 343 02 0000 00 00
Bk – biztosításközvetítõ – OKJ száma: 52 343 02
Ksz – közösségi – civil szervezõ – OKJ száma: 55 345 03 0000 00 00
M – mérlegképes könyvelõ – OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00
Nm – nonprofit menedzser – OKJ száma: 54 345 04 0000 00 00
Oasz – okleveles adószakértõ – OKJ száma: 61 344 03
R – okleveles pénzügyi revizor – OKJ száma: 61 344 04 0000 00 00
E – pénzügyi és számviteli szakellenõr – OKJ száma: 54 344 01
Püszü – pénzügyi és számviteli ügyintézõ – OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
P – pénzügyõr – OKJ száma: 52 343 03 0000 00 00
Szbr – szakképesített bankreferens – OKJ száma: 54 343 04
Üszüi – üzleti szakügyintézõ – OKJ száma: 55 343 01
Vüi – vállalkozási ügyintézõ – OKJ száma: 52 344 02 0000 00 00
Vjüi – vám és jövedéki ügyintézõ – OKJ száma: 52 343 05
Vp és vü – valutapénztáros és valuta ügyintézõ – OKJ száma:51 343 0400000000
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A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzékének kiegészítése

At

Áhszüi

Bbt

Bt

Bit

Bk

Ksz

M

Nm

Oasz

R

E

PÜSZÜ

P

Szbr

Üszüi

Vüi

Vp
és Vü

Vjüi

Szigetszentmiklós

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Budapest

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Forgósiné Mikó Éva Judit Budapest

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Szabó Mária

Budapest

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Budapest

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Igen

Nem

Név

Berkes Ilona
Dr. Bordás Dezsõ

Magyar Gyöngyi

Város

Dr. Matolcsy György s. k.,
NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

nemzetgazdasági miniszter
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A Budapest Magánnyugdíjpénztár közleménye
a DIMENZIÓ Magánnyugdíjpénztár (amely beolvadt a Budapest Magánnyugdíjpénztárba)
2012. évi tevékenységet lezáró mérlegérõl és eredménykimutatásáról
73MME
Mérleg – Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

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

Megállapított
eltérések
(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

001 73MME1

Eszközök (aktívák) összesen

0 5 716 576 6 857 667

0 6 857 667

002 73MME11

Befektetett eszközök

8 459

0

8 459

26 774

0

26 774

003 73MME111

I. Immateriális javak

8 339

0

8 339

26 774

0

26 774

8 339

0

8 339

26 774

0

26 774

0

0

0

0

0

0

004 73MME1111 1. Vagyoni értékû jogok
005 73MME1112 2. Szellemi termékek

5 716 576

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

120

0

120

0

0

0

009 73MME1121 1. Mûködtetett ingatlanok és a
kapcsolódó vagyoni értékû jogok

0

0

0

0

0

0

010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni értékû jogok

0

0

0

0

0

0

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések,
jármûvek

120

0

120

0

0

0

008 73MME112

II. Tárgyi eszközök

012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

013 73MME1125 5. Beruházásokra adott elõlegek

0

0

0

0

0

0

014 73MME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési
különbözete

0

0

0

0

0

0

015 73MME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

016 73MME113

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

0

019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

0

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok

0

0

0

0

0

0

021 73MME11341 4.1. Kötvények

0

0

0

0

0

0

022 73MME11342 4.2. Állampapírok

0

0

0

0

0

0

023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

0

0

026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök
értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

027 73MME12

Forgóeszközök

0 5 708 117 6 830 893

0 6 830 893

028 73MME121

I. Készletek

5 708 117
0

0

0

0

0

0

029 73MME1211 1. Anyagok

0

0

0

0

0

0

030 73MME1212 2. Áruk

0

0

0

0

0

0

031 73MME1213 3. Készletekre adott elõlegek

0

0

0

0

0

0

032 73MME1214 4. Áruk értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

21 555

0

21 555

18 993

0

18 993

16 296

0

16 296

10 953

0

10 953

033 73MME122

II. Követelések

034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések
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Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

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

Megállapított
eltérések
(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

7
z

035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevõk)

0

0

0

0

0

0

036 73MME1223 3. Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévõ vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

0

037 73MME1224 4. Értékpapír kölcsönadásából származó
követelés

0

0

0

0

0

0

5 259

0

5 259

8 040

0

8 040

0

0

0

0

0

0

038 73MME1225 5. Egyéb követelések
039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából származó
követelés értékelési különbözete
040 73MME123

III. Értékpapírok

5 460 470

0 5 460 470 6 574 055

0 6 574 055

041 73MME1231 1. Egyéb részesedések

2 336 182

0 2 336 182 2 692 177

0 2 692 177

042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok

3 304 004

0 3 304 004 3 863 645

0 3 863 645

0

0

043 73MME12321 2.1. Kötvények

140 016

044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok

3 065 014

0 3 065 014 3 569 119

0 3 569 119

0

0

0

0

98 974

0

98 974

158 989

0

158 989

0

0

0

0

0

0

0 –179 659

18 233

0

18 233

0

0
237 845

–179 659

049 73MME1234 4. Határidõs ügyletek értékelési
különbözete
050 73MME124

IV. Pénzeszközök

–57

0

–57

0

226 092

0

226 092

237 845

0

0

0

0

0

0

0

186 042

0

186 042

144 695

0

144 695

35 534

0

35 534

93 150

0

93 150

0

0

0

0

0

0

051 73MME1241 1. Pénztárak
052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla
053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla
054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek
055 73MME1245 5. Devizaszámla
056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete

135 537

0

047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok
048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete

135 537

0

045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek
046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél

140 016

Mód

0

0

0

0

0

0

4 516

0

4 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

057 73MME13

Aktív idõbeli elhatárolások

058 73MME131

1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

059 73MME132

2. Költségek és ráfordítások idõbeli
elhatárolása

0

0

0

0

0

0

73MMF
Mérleg – Források
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

001 73MMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

5 716 576

0 5 716 576 6 857 667

0 6 857 667

002 73MMF11

Saját tõke

135 817

0

135 817

72 886

0

72 886

003 73MMF111

I. Induló tõke

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

004 73MMF1111

1. Mûködés fedezetének induló tõkéje

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

005 73MMF1112

2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének
induló tõkéje

0

0

0

0

0

0

3580
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12. szám
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

k

l

m

n

o

p

7
z

006 73MMF1113

3. Likviditási és kockázati célú induló
tõke

0

0

0

0

0

0

007 73MMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatások
(–)

0

0

0

0

0

0

260 272

0

260 272

185 557

0

185 557

008 73MMF113

III. Tartalék tõke

009 73MMF114

IV. Mûködés mérleg szerinti
eredménye

010 73MMF115

V. Értékelési tartalék

–125 455
0
5 550 761

0 –125 455 –113 671

0 –113 671

0

0

0

0

0

011 73MMF12

Céltartalékok

0 5 550 761 6 696 823

0 6 696 823

012 73MMF121

I. Mûködési céltartalék

0

0

0

0

0

0

013 73MMF1211

1. Jövõbeni kötelezettségekre képzett
céltartalék

0

0

0

0

0

0

014 73MMF1212

2. Mûködési portfolió értékelési
különbözetébõl képzett céltartalék

0

0

0

0

0

0

015 73MMF12121

2.1. Idõarányosan járó kamat (+)

0

0

0

0

0

0

016 73MMF12122

2.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

017 73MMF12123

2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

0

0

018 73MMF12124

2.4 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0

0

0

0

0

0

019 73MMF122

II. Fedezeti céltartalék

5 507 947

0 5 507 947 6 675 550

0 6 675 550

020 73MMF1221

1. Egyéni számlákon

5 507 947

0 5 507 947 6 675 550

0 6 675 550

021 73MMF12211

1.1. Egyéni számlákon jóváírt
3 985 099
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

0 3 985 099 4 830 354

0 4 830 354

022 73MMF122111

1.1.1. A mérlegfordulónapig
3 985 017
beérkezett bevallási adatok alapján
elõírt, mérlegfordulónapig
pénzügyileg rendezett, a fedezeti
portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

0 3 985 017 4 830 354

0 4 830 354

023 73MMF122112

1.1.2. A mérlegkészítés idõpontjáig
beérkezett bevallási adatok alapján
elõírt, pénzügyileg rendezett, a
mérlegfordulónapon függõ
portfolióban nyilvántartott
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék

0

0

0

0

0

0

024 73MMF122113

1.1.3. A mérlegkészítés idõpontjáig
beérkezett bevallási adatok alapján
elõírt, de a mérlegfordulónapot
követõen esedékes szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett céltartalék

82

0

82

0

0

0

025 73MMF12212

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált
és nem realizált hozambevételekbõl
képzett céltartalék

1 522 848

0 1 522 848 1 845 196

0 1 845 196

026 73MMF122121

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált 1 698 045
hozam

0 1 698 045 1 826 961

0 1 826 961

027 73MMF122122

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt
értékelési különbözet

0 –175 197

0

–175 197

18 235

18 235
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

028 73MMF1221221 ebbõl: 1.2.2.1. Idõarányosan járó kamat
(+)

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

1

2

3

4

5

6

7

k

l

m

n

o

p

z

125 596

0

029 73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+)

–11 833

030 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

208 157

031 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl
adódó értékkülönbözet (+/–)

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

–497 117

125 596

119 041

0

119 041

0

–11 833

0

208 157

–11 833

0

–11 833

7 914

0

0 –497 117

7 914

–96 887

0

–96 887

032 73MMF1222

2. Szolgáltatási tartalékon

0

0

0

0

0

0

033 73MMF12221

2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott
fedezeti céltartalék

0

0

0

0

0

0

034 73MMF12222

2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt
realizált hozambevételek

0

0

0

0

0

0

035 73MMF12223

2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt
értékelési különbözet

0

0

0

0

0

0

036 73MMF122231

2.3.1. Idõarányosan járó kamat (+)

0

0

0

0

0

0

037 73MMF122232

2.3.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

038 73MMF122233

2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

0

0

039 73MMF122234

2.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0

0

0

0

0

0

040 73MMF123

III. Likviditási és kockázati céltartalék

26 976

0

26 976

8 981

0

8 981

041 73MMF1231

1. Demográfiai kockázatokra

0

0

0

0

0

0

042 73MMF1232

2. Saját tevékenységi kockázatokra

8 373

0

8 373

8 373

0

8 373

043 73MMF1233

3. Egyéb kockázatokra

18 603

0

18 603

608

0

608

044 73MMF1234

4. Likviditási portfólió értékelési
különbözete

0

0

0

0

0

0

045 73MMF12341

4.1. Idõarányosan járó kamat (+)

0

0

0

0

0

0

046 73MMF12342

4.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

047 73MMF12343

4.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

0

0

048 73MMF12344

4. 4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet (+/–)

0

0

0

0

0

0

049 73MMF124

IV. Függõ befizetések befektetési
hozamának céltartaléka

105

0

105

1 294

0

1 294

050 73MMF1241

1. Az adóhatóság
magán-nyugdíjpénztári beszedési
számláíról átutalt, bevallási adatokhoz
még nem rendelhetõ befizetések
befektetési hozamának tartaléka

105

0

105

1 294

0

1 294

051 73MMF1242

2. Egyéb azonosítatlan (függõ)
befizetések befektetési hozamának
tartaléka

0

0

0

0

0

0

052 73MMF1243

3. Függõ portfolió értékelési
különbözete

0

0

0

0

0

0

053 73MMF12431

3.1. Idõarányosan járó kamat

0

0

0

0

0

0

054 73MMF12432

3.2. Járó osztalék

0

0

0

0

0

0

055 73MMF12433

3.3. Devizaárfolyam-változás

0

0

0

0

0

0

056 73MMF12434

3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

0

0

057 73MMF125

V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka

15 733

0

15 733

10 998

0

10 998

058 73MMF1251

1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka

059 73MMF1252

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

674

0

674

478

0

478

15 031

0

15 031

10 508

0

10 508
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

060 73MMF1253

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

k

l

m

n

o

p

3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak
tartaléka

7
z

28

0

28

12

0

12

27 652

0

27 652

72 131

0

72 131

0

0

0

0

0

0

0

27 652

72 131

0

72 131

061 73MMF13

Kötelezettségek

062 73MMF131

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

063 73MMF132

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

27 652

064 73MMF1321

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

15 282

0

15 282

27 389

0

27 389

065 73MMF1322

2. Kötelezettség áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

5 339

0

5 339

5 740

0

5 740

066 73MMF1323

3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

0

0

067 73MMF1324

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2 821

0

2 821

72

0

72

068 73MMF1325

5. Az adóhatóság
magán-nyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt, bevallási adatokhoz
még nem rendelhetõ befizetések

4 074

0

4 074

32 755

0

32 755

069 73MMF13251

5.1. Az adóhatóság
magán-nyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt munkáltatóhoz
rendelhetõ befizetés

392

0

392

32 017

0

32 017

070 73MMF13252

5.2. Az adóhatóság
magán-nyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt munkáltatóhoz nem
rendelhetõ befizetés

3 682

0

3 682

738

0

738

071 73MMF1326

6. Egyéb azonosítatlan (függõ)
befizetések

136

0

136

6 175

0

6 175

072 73MMF13261

6.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ
befizetések

–14

0

–14

63

0

63

073 73MMF13262

6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem
rendelhetõ függõ befizetések

150

0

150

6 112

0

6 112

074 73MMF14

Passzív idõbeli elhatárolások

2 346

0

2 346

15 827

0

15 827

075 73MMF141

1. Bevételek passzív idõbeli
elhatárolása

0

0

0

0

0

0

076 73MMF142

2. Költségek és ráfordítások idõbeli
elhatárolása

2 346

0

2 346

15 827

0

15 827

077 73MMF143

3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

0

0

73MA
Eredménykimutatás – Pénztár mûködési tevékenysége
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73MA01
002 73MA02

003 73MA03
004 73MA031

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj
Ideiglenesen munkajövedelemmel nem
rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj
célú támogatás
Tagdíj kiegészítések
Munkáltató által tag javára történõ
kiegészítés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

7
z

–210
–3

0
0

–210
–3

0
0

0
0

0
0

–57
–23

0
0

–57
–23

0
0

0
0

0
0
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Ssz.

PSZÁF kód

005 73MA032
006 73MA04
007 73MA05
008 73MA06
009 73MA07
010 73MA08
011
012
013
014
015
016
017
018

73MA09
73MA10
73MA11
73MA12
73MA121
73MA1211
73MA1212
73MA12121

019 73MA12122
020
021
022
023

73MA12123
73MA12124
73MA12125
73MA12126

024
025
026
027

73MA1213
73MA122
73MA1221
73MA12211

028
029
030
031

73MA12212
73MA122121
73MA122122
73MA122123

032 73MA122124
033 73MA122125
034
035
036
037

73MA1222
73MA1223
73MA123
73MA124

038 73MA1241
039 73MA1242
040 73MA1243
041 73MA1244
042 73MA13

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Tag saját tagdíjának kiegészítése
–34
Meg nem fizetett tagdíjak miatt
–281
tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
74
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5)
85
Mûködési célra kapott támogatás,
0
adomány
Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési
0
bevétel
Pénztári befizetések összesen (6+7+8)
85
Egyéb bevételek
2 803
Mûködési célú bevételek összesen (9+10)
2 888
Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások
141 373
Anyagjellegû ráfordítások
74 746
Anyagköltség
1 547
Igénybe vett szolgáltatások
53 897
Adminisztrációs és nyilvántartási
44 179
feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj
(számla alapján)
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
0
(számla alapján)
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
4 164
Aktuáriusi díj (számla alapján)
2 325
Szaktanácsadás díja (számla alapján)
2 139
Marketing-, hirdetés-, propaganda1 090
és reklámköltség
Egyéb anyagjellegû ráfordítások
19 302
Személyi jellegû ráfordítások
58 200
Bérköltség
42 951
Állományba tartozó pénztári
34 276
alkalmazottak munkabére
Állományba nem tartozók munkadíja
8 675
Aktuáriusi díj (megbízási díj)
0
Szaktanácsadás díja (megbízási díj)
0
Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
0
(megbízási díj)
Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja
8 528
Egyéb, állományba nem tartozók
147
munkadíja
Személyi jellegû egyéb kifizetések
3 653
Bérjárulékok
11 596
Értékcsökkenési leírás
3 195
Mûködéssel kapcsolatos egyéb
5 232
ráfordítások
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
3 419
Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
–957
Mûködési céltartalékképzés jövõbeni
0
kötelezettségekre
Egyéb ráfordítások
2 770
Szokásos mûködési tevékenység
–138 485
eredménye (11–12) (+/–)

7
z

0
0

–34
–281

0
0

0
0

0
0

0
0
0

74
85
0

0
0
6 500

0
0
0

0
0
6 500

0

0

–241

0

–241

0
0
0
0
0
0
0
0

85
2 803
2 888
141 373
74 746
1 547
53 897
44 179

6 259
880
7 139
124 368
78 616
494
59 087
52 768

0
0
0
0
0
0
0
0

6 259
880
7 139
124 368
78 616
494
59 087
52 768

0

0

0

0

0

0
0
0
0

4 164
2 325
2 139
1 090

2 309
1 378
1 769
863

0
0
0
0

2 309
1 378
1 769
863

0
0
0
0

19 302
58 200
42 951
34 276

19 035
38 694
28 858
23 058

0
0
0
0

19 035
38 694
28 858
23 058

0
0
0
0

8 675
0
0
0

5 800
0
0
0

0
0
0
0

5 800
0
0
0

0
0

8 528
147

5 520
280

0
0

5 520
280

0
0
0
0

3 653
11 596
3 195
5 232

1 885
7 951
3 324
3 734

0
0
0
0

1 885
7 951
3 324
3 734

0
0
0

3 419
–957
0

3 008
–31
0

0
0
0

3 008
–31
0

0
2 770
757
0 –138 485 –117 229

0
757
0 –117 229
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Ssz.

PSZÁF kód

043 73MA14

044 73MA15
045 73MA151
046 73MA152
047 73MA153
048 73MA16

049 73MA17
050 73MA18
051 73MA19
052 73MA20
053 73MA201
054 73MA202
055 73MA203
056 73MA2031
057 73MA2032
058 73MA204
059 73MA2041
060 73MA2042
061 73MA21

062 73MA22
063 73MA23
064 73MA24

065 73MA25
066 73MA26
067 73MA261
068 73MA262

Megnevezés

Nem befektetési célú tulajdoni
részesedést jelentõ befektetések
értékvesztése, visszaírása (+/–)
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû
bevételek
Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú
kölcsönök után kapott (járó) kamat
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû
bevétel
Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapír vételárában lévõ kamat (–)
Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)
Befektetési jegyek realizált hozama
Kapott (járó) osztalékok és részesedések
Pénzügyi mûveletek egyéb realizált
bevételei
Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam
Idõarányosan járó kamat
Járó osztalék
Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség (–)
Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából származó
bevételek
Befektetési tevékenység bevételei
összesen (15+...+21)
Fizetendõ kamatok és kamatjellegû
ráfordítások
Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)
Befektetési jegyek realizált vesztesége
Értékelési különbözetbõl képzett
mûködési céltartalék
Idõarányosan járó kamat
Járó osztalék

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

7
z

0

0

0

0

0

0

14 667

0

14 667

3 762

0

3 762

0

0

0

0

0

0

14 667

0

14 667

3 762

0

3 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

–1 742

0

–1 742

0

0

0

–2 100
0
0

0
0
0

–2 100
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358

0

358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–358

0

–358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 925

0

12 925

3 762

0

3 762

0

0

0

0

0

0

130

0

130

0

0

0

0
–1 742

0
0

0
–1 742

0
0

0
0

0
0

–2 100
0

0
0

–2 100
0

0
0

0
0

0
0
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3585
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

069 73MA263
070 73MA264
071 73MA27
072 73MA28
073 73MA29
074 73MA291
075 73MA292
076 73MA293
077 73MA30
078 73MA31
079
080
081
082

73MA32
73MA33
73MA34
73MA35

Megnevezés

Devizaárfolyam különbözet
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet
Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások
Vagyonkezelõi díjak
Letétkezelõi díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különbözõ egyéb ráfordítások
Befektetési tevékenység ráfordítási
összesen (23+...+29)
Befektetési tevékenység eredménye
(22–30) (+/–)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény (32–33) (+/–)
Mûködés mérleg szerinti eredménye
(13+/–14+/–31+/–34) (+/–)

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

7
z

0
358

0
0

0
358

0
0

0
0

0
0

1 103
0

0
0

1 103
0

101
0

0
0

101
0

404

0

404

103

0

103

263
141
0

0
0
0

263
141
0

0
103
0

0
0
0

0
103
0

–105

0

–105

204

0

204

13 030

0

13 030

3 558

0

3 558

0
0
0
–125 455

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 –125 455 –113 671

0
0
0
0
0
0
0 –113 671

73MB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73MB01
002 73MB02
003 73MB03
004 73MB031
005 73MB032
006 73MB04
007
008
009
010

73MB05
73MB06
73MB07
73MB08

011 73MB09
012 73MB10
013 73MB101
014 73MB102

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

Tagok által fizetett tagdíj
2 905
Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezõ
–142
tag részére befizetett tagdíj célú támogatás
Tagdíjkiegészítések
555
Munkáltató által a tag javára történõ
87
kiegészítés
Tag saját tagdíjának kiegészítése
468
Meg nem fizetett tagdíjak miatti
1 622
tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
8 846
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3–4+5)
10 542
Szolgáltatási célú egyéb bevételek
56 126
Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú
66 668
bevételek összesen (6+7)
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú
56 124
egyéb ráfordítások
Kapott kamatok, kamat jellegû bevételek
1 167 559
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû
1 262 571
bevétel
Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
95 012
értékpapír vételárában lévõ kamat (–)

0
0

2 905
–142

0
0

0
0

0
0

0
0

555
87

0
0

0
0

0
0

0
0

468
1 622

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

8 846
10 542
56 126
66 668

0
0
15 205
15 205

0
0
0
0

0
0
15 205
15 205

0

56 124

15 205

0

15 205

0 1 167 559 283 228
0 1 262 571 476 571

0
0

283 228
476 571

0

0

193 343

95 012 193 343
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

015 73MB11

016
017
018
019

73MB12
73MB13
73MB14
73MB15

020 73MB151
021 73MB152
022 73MB153
023 73MB1531
024 73MB1532
025 73MB154
026 73MB1541
027 73MB1542
028 73MB16
029 73MB17
030 73MB171
031 73MB1711
032 73MB1712
033 73MB172
034 73MB1721
035 73MB1722
036 73MB18
037 73MB19

038 73MB20
039 73MB21
040 73MB22
041 73MB23
042 73MB231
043 73MB232

Megnevezés

Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség)
Befektetési jegyek realizált hozama
Kapott osztalékok és részesedések
Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam
Idõarányosan járó kamat
Járó osztalék
Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,
eladásából származó bevételek
Befektetési tevékenység bevételei összesen
(10+...+16)
Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek
Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam
Egyéni számlákat megilletõ értékelési
különbözet
Szolgáltatási tartalékot megilletõ
hozambevételek
Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált
hozam
Szolgáltatási tartalékot megilletõ értékelési
különbözet
Fizetendõ kamatok és kamatjellegû
ráfordítások
Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések
és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)
Befektetési jegyek realizált vesztesége
Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
egyéb ráfordítások
Vagyonkezelõi díjak
Letétkezelõi díjak

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

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

2 446 792

0 2 446 792 427 915

0

427 915

0
84 727
17 694
–2 341
150
–531 635
–29
–140 073

0
0
0
84 727
0
17 694
0 –2 341 150

0
0
0
0

0
28 338
17 680
98 134

0
0
0

–531 635 –94 999
–29
0
–140 073 –205 582

0 –94 999
0
0
0 –205 582

–169 191

0

–169 191 –206 789

0 –206 789

–29 118

0

–29 118

0
28 338
17 680
98 134

–1 207

0

–1 207

0 –1 669 413 398 715

0

398 715
–53 522

–1 669
413
–1 775
115
–105 702

0 –1 775 115 –53 522

0

0

0 –452 237

0

0

–105 702 –452 237
0

0

0

0

1 375 622

0 1 375 622 855 295

0

855 295

1 375 622
3 716 772
–2 341
150
0

0 1 375 622 855 295
0 3 716 772 757 161
0 –2 341 150 98 134

0
0
0

855 295
757 161
98 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448 319

0

448 319 496 741

0

496 741

0
29 811
0

0
0
0

0
29 811
0

0
17 778
0

0
0
0

0
17 778
0

44 284

0

44 284

11 946

0

11 946

22 975
14 840

0
0

22 975
14 840

6 915
4 315

0
0

6 915
4 315
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

044 73MB233
045 73MB24
046 73MB241
047 73MB242
048 73MB25
049 73MB251
050 73MB252
051 73MB253
052 73MB254
053 73MB26
054 73MB261

055 73MB2611

056 73MB2612

057 73MB2613

058 73MB262
059 73MB263
060
061
062
063

73MB2631
73MB2632
73MB2633
73MB2634

064 73MB264
065 73MB265
066
067
068
069

73MB2651
73MB2652
73MB2653
73MB2654

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

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

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

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
6 469
különbözõ egyéb ráfordítások
Befektetési tevékenység ráfordításai
522 414
összesen (18+...+23)
Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel
522 414
kapcsolatos ráfordítások
Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel
0
kapcsolatos ráfordítások
Befektetési tevékenység eredménye (17–24)
853 208
(+/–)
Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
3 194 358
Egyéni számlákon jóváírható értékelési
–2 341
különbözet
150
Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó
0
hozam
Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési
0
különbözet
Fedezeti céltartalék képzés (8–9+/–25) (–)
863 752
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú
10 544
bevételek és ráfordítások különbözetének
összegében
A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási
10 462
adatok alapján elõírt, mérlegfordulónapig
pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban
nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl
képzett céltartalék
A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett
0
bevallási adatok alapján elõírt, pénzügyileg
rendezett, a mérlegfordulónapon függõ
portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú
bevételekbõl képzett céltartalék
A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett
82
bevallási adatok alapján elõírt, de a
mérlegfordulónapot követõen esedékes
szolgáltatási célú bevételekbõl képzett
céltartalék
Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
3 194 358
Egyéni számlákon jóváírt értékelési
–2 341
különbözet
150
Idõarányosan járó kamat
–531 635
Járó osztalék
–29
Devizaárfolyam különbözetekbõl
–140 073
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
–1 669
értékkülönbözetbõl
413
Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó
0
hozamból
Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési
0
különbözetbõl
Idõarányosan járó kamat
0
Járó osztalék
0
Devizaárfolyam különbözetbõl
0
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
0
értékkülönbözet

0

z

716

0

716

0

522 414 526 465

0

526 465

0

522 414 526 465

0

526 465

0

0

0

853 208 328 830

0

328 830

0 3 194 358 230 696
0 –2 341 150 98 134

0
0

230 696
98 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

863 752 328 830
10 544
0

0
0

328 830
0

0
0

0
0

6 469

7

0

0

10 462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0 3 194 358 230 696
0 –2 341 150 98 134

0
0

230 696
98 134

0 –531 635 –94 999
0
–29
0
0 –140 073 –205 582
0 –1 669 413 398 715

0 –94 999
0
0
0 –205 582
0 398 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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73MCA
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

001 73MCA01
002 73MCA02

003 73MCA03
004 73MCA031
005 73MCA032
006 73MCA04
007 73MCA05
008 73MCA06
009 73MCA07
010 73MCA08
011 73MCA09
012 73MCA091
013 73MCA092

014 73MCA10

015
016
017
018

73MCA11
73MCA12
73MCA13
73MCA14

019 73MCA141
020 73MCA142
021 73MCA143
022 73MCA1431
023 73MCA1432
024 73MCA144
025 73MCA1441
026 73MCA1442
027 73MCA15

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj
Ideiglenesen jövedelemmel nem
rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj
célú támogatás
Tagdíjkiegészítések
Munkáltató által a tag javára történõ
kiegészítés
Tag saját tagdíjának kiegészítése
Meg nem fizetett tagdíjak miatti
tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4–5)
Likviditási és kockázati célú egyéb
bevételek
Likviditási és kockázati célú egyéb
ráfordítások
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû
bevételek
Pénzügyileg realizált kamat, kamat
jellegû bevétel
Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapírok vételárában lévõ kamat
(–)
Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
nyereségjellegû különbözete
(árfolyamnyereség) (+)
Befektetési jegyek realizált hozama
Kapott osztalékok és részesedések
Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
Értékelési különbözetben elszámolt
várható hozam
Idõarányosan járó kamat
Járó osztalék
Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözet
Nyereségjellegû különbözet
(árfolyamnyereség)
Veszteségjellegû különbözet
(árfolyamveszteség) (–)
Befektetési célú ingatlanok
hasznosításából, eladásából származó
bevételek

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

Megállapított
eltérések
(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

7

c

d

e

f

g

h

z

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

–1
0

0
0

–1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
–3

0
0

0
–3

0
0

0
0

0
0

9
11
119

0
0
0

9
11
119

0
0
25

0
0
0

0
0
25

119

0

119

25

0

25

1 727

0

1 727

584

0

584

1 727

0

1 727

584

0

584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
–203

0
0
0
0

0
0
0
–203

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

–252
0
0

0
0
0

–252
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–49

0

–49

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

028 73MCA16
029 73MCA161

030 73MCA162
031 73MCA17
032 73MCA18

033 73MCA19
034 73MCA20
035 73MCA21
036 73MCA22
037 73MCA221
038 73MCA222
039 73MCA223

040 73MCA23
041 73MCA231

042 73MCA232

043 73MCA24
044 73MCA25
045
046
047
048

73MCA251
73MCA252
73MCA253
73MCA254

049
050
051
052

73MCA2541
73MCA2542
73MCA2543
73MCA2544

Megnevezés

Befektetési tevékenység bevételei
összesen (9+...+15)
Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos bevételek
Azonosítatlan befizetések
befektetésével kapcsolatos bevételek
Fizetendõ kamatok és kamatjellegû
ráfordítások
Tulajdoni részesedést jelentõ
befektetések és hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok
veszteségjellegû különbözete
(árfolyamveszteség)
Befektetési jegyek realizált vesztesége
Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
Befektetési célú ingatlanokkal
kapcsolatos ráfordítások
Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos egyéb ráfordítások
Vagyonkezelõi díjak
Letétkezelõi díjak
Befektetési tevékenységgel
kapcsolatos különbözõ egyéb
ráfordítások
Befektetési tevékenység ráfordításai
összesen (17+...+22)
Likviditási és kockázati célú
pénzeszközök befektetésével
kapcsolatos ráfordítások
Azonosítatlan befizetések
befektetésével kapcsolatos
ráfordítások
Befektetési tevékenység eredménye
(16–23) (+/–)
Likviditási és kockázati céltartalék
képzés (6+7-8+/–24) (–)
Demográfiai kockázatokra
Saját tevékenységi kockázatokra
Egyéb kockázatokra
Értékelési különbözetbõl képzett
likviditási céltartalék
Idõarányosan járó kamat
Járó osztalék
Devizaárfolyam különbözetek
Egyéb piaci értékítéletbõl adódó
értékkülönbözetek

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

Megállapított
eltérések
(+/–)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

2

3

4

5

6

c

d

e

f

g

h

Elõzõ évi
beszámoló
záró adatai

7
z

1 524

0

1 524

584

0

584

1 524

0

1 524

584

0

584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

30

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
10
0

0
0
0

0
10
0

48

0

48

7

0

7

32
16
0

0
0
0

32
16
0

0
7
0

0
0
0

0
7
0

78

0

78

17

0

17

78

0

78

17

0

17

0

0

0

0

0

0

1 446

0

1 446

567

0

567

1 457

0

1 457

567

0

567

0
0
1 660
–203

0
0
0
0

0
0
1 660
–203

0
0
567
0

0
0
0
0

0
0
567
0

–252
0
0
49

0
0
0
0

–252
0
0
49

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Független könyvvizsgálói jelentés
a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagjai részére
Elvégeztük a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 2012. június 30-ai tevékenységet lezáró éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,
amely tevékenységet lezáró beszámoló a 2012. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források
egyezõ végösszege 6 857 667 ezer forint, a pénztár mûködési tevékenységének eredménye –113 671 ezer forint veszteség –, és az
ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint kiegészítõ mellékletbõl áll.
A vezetés felelõssége a tevékenységet lezáró éves beszámolóért
A tevékenységet lezáró éves beszámolónak a számviteli törvényben és a 222/2000.(XII.19.) kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a
felelõsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes tevékenységet lezáró beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelõssége
A könyvvizsgáló felelõssége a tevékenységet lezáró éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálat felelõssége továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a
tevékenységet lezáró beszámolóban foglaltakkal.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes –
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és
végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a tevékenységet lezáró éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás
állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a
tevékenységet lezáró éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve a tevékenységet lezáró éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétõl függnek. A tevékenységet lezáró éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja hogy a vállalkozás belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja
továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés lényegesebb becsléseik, valamint a tevékenységet
lezáró beszámoló átfogó bemutatásának értékelését .Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és a tevékenységet lezáró éves beszámoló összhangjának megteremtésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk
megadásához.
A könyvvizsgálat során a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tevékenységet lezáró éves beszámolóját annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a tevékenységet lezáró éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint a tevékenységet lezáró éves beszámoló a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 2012. június 30-án fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.
A fõkönyvi kivonattal és a leltárral alátámasztott mérlegben az eszközök és források egyezõ végösszege: 6 857 667 E Ft
Az értékpapírok értékelési különbözete: 18 233 E Ft
Budapest, 2012. szeptember 25.
UNIVERSAL SALDO

Tömösvári András

Könyvszakértõ, Pénzügyi

bejegyzett könyvvizsgáló

és Adótanácsadó Kft.

Engedélyszám: 002535

Kamarai Nyilvántartásba
vételi szám: 000337
Tömösvári András
ügyvezetõ igazgató
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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, Nemzetgazhdasági Közlöny
Szerkesztõsége

3591

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Az AMONFOOD Kft. (2230 Gyömrõ, Darányi u. 6.) bejelentése:
AM8EC9121730–AM8EC9121750
AM8EC9121751–AM8EC9121800
sorszámú számlák elvesztek, 2012. június 1-jétõl érvénytelen.

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
*

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 18 440 Ft; a bélyegzõk, okiratok stb. érvénytelenítése
egységesen21793Ft,melyetakiadóamegjelenéstkövetõenkiszámláz.

(A Szerkesztõség)

Érvénytelenített bélyegzõk
(alfabetikus sorrendben)
HUNTER TRANS Kft.
8093 Lovasberény, Kisfaludy u. 46.
Adószám: 23782365-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-021713
Telefon: 00-36-70/317-13-87
feliratú bélyegzõt eltulajdonították, használata 2012. augusztus
6-tól érvénytelen.

*
„TELEFAIR” 2002” Kft.
1213 Bp., Pálma u. 34. 2
Adószám: 12790973-2-43
10103056-47318700-01000007
2-es feliratú bélyegzõjét eltulajdonították, használata 2012.
szeptember 7-tõl érvénytelen.

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
901812
sorszámú üzletkötõi igazolvány használata 2012. szeptember
14-tõl érvénytelen;
2081451–2081500
sorszámú üzletkötõi igazolvány használata 2012. szeptember
19-tõl érvénytelen;
*
A Clar Eco Kft. (3261 Abasár, Egészségház köz 3.) bejelentése:
B13-374/F/A/V 845251–845300
sorszámú számlatömb elveszett (az utolsó kiállított számla
sorszáma: 845259), használata 2012. szeptember 25-tõl
érvénytelen.
*
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Futó
u. 47–53.) bejelentése:
Az alábbiakban meghatározott sorszámú díjnyugták
használata 2012. október 10. napjától érvénytelen:
BP8NA0011401–BP8NA0011425
BP8NA0012776–BP8NA0012800
BP8NA0012801–BP8NA0012825
BP8NA0016501–BP8NA0016525
BP8NA0019626–BP8NA0019650
BP8NA0021201–BP8NA0021225
BP8NA0021226–BP8NA0021250
BP8NA0022276–BP8NA0022300
BP8NA0022301–BP8NA0022325
LM9NA0002126–LM9NA0002150
LM9NA0002151–LM9NA0002175
LM9NA0003276–LM9NA0003300
LM9NA0003301–LM9NA0003325
LM9NA0003626–LM9NA0003650
LM9NA0003651–LM9NA0003675
LM9NA0004001–LM9NA0004025
LM9NA0004501–LM9NA0004525
LM9NA0004526–LM9NA0004550
LM9NA0004551–LM9NA0004575
LM9NA0004576–LM9NA0004600
LM9NA0004976–LM9NA0005000
LM9NA0010176–LM9NA0010200
LM9NA0010201–LM9NA0010225

3592
LM9NA0011076–LM9NA0011100
LM9NA0011101–LM9NA0011125
LM9NA0011601–LM9NA0011625
LM9NA0012176–LM9NA0012200
LM9NA0012201–LM9NA0012225
LM9NA0013276–LM9NA0013300
LM9NA0014076–LM9NA0014100
LM9NA0014451–LM9NA0014475
LM9NA0014476–LM9NA0014500
LM9NA0016376–LM9NA0016400
LM9NA0016401–LM9NA0016425
LM9NA0016651–LM9NA0016675
LM9NA0016701–LM9NA0016725
LM9NA0016726–LM9NA0016750
LM9NA0016801–LM9NA0016825
LM9NA0016826–LM9NA0016850
LM9NA0016876–LM9NA0016900
LM9NA0017726–LM9NA0017750
LM9NA0017751–LM9NA0017775
LM9NA0017926–LM9NA0017950
LM9NA0018526–LM9NA0018550
LM9NA0018551–LM9NA0018575
LM9NA0018926–LM9NA0018950
LM9NA0018951–LM9NA0018975
LM9NA0019226–LM9NA0019250
LM9NA0020776–LM9NA0020800
LM9NA0021501–LM9NA0021525
LM9NA0021526–LM9NA0021550
LM9NA0021876–LM9NA0021900
LM9NA0021901–LM9NA0021925
LM9NA0022526–LM9NA0022550
LM9NA0022551–LM9NA0022575
LM9NA0023126–LM9NA0023150
LM9NA0023151–LM9NA0023175
LM9NA0023176–LM9NA0023200
LM9NA0023201–LM9NA0023225
LM9NA0023226–LM9NA0023250
LM9NA0023251–LM9NA0023275
LM9NA0023376–LM9NA0023400
LM9NA0023401–LM9NA0023425
LM9NA0024751–LM9NA0024775
LM9NA0024776–LM9NA0024800
WD1NA0000451–WD1NA0000475
WD1NA0000476–WD1NA0000500
WD1NA0000501–WD1NA0000525
WD1NA0000526–WD1NA0000550
WD1NA0001001–WD1NA0001025
WD1NA0001026–WD1NA0001050
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WD1NA0001751–WD1NA0001775
WD1NA0001776–WD1NA0001800
WD1NA0003026–WD1NA0003050
WD1NA0003051–WD1NA0003075
WD1NA0004076–WD1NA0004100
WD1NA0004101–WD1NA0004125
BP8NA0008751–BP8NA0008775
BP8NA0010901–BP8NA0010925
BP8NA0016251–BP8NA0016275
BP8NA0021376–BP8NA0021400
LM9NA0000976–LM9NA0001000
LM9NA0001001–LM9NA0001025
LM9NA0002251–LM9NA0002275
LM9NA0002501–LM9NA0002525
LM9NA0002676–LM9NA0002700
LM9NA0009901–LM9NA0009925
LM9NA0010351–LM9NA0010375
LM9NA0019076–LM9NA0019100
*
A Hunter Trans Kft. (8093 Lovasberény, Kisfaludy u. 46.)
bejelentése:
0860920

CMR 4 példányos nyomtatvány

0860965
0860966
0860988
0860990–0861000 (11 db)
0899702–0899769 (68 db)
0815671–0815700 (30 db)

menetlevél

sorszámú nyomtatványokat eltulajdonították, használatuk
2012. augusztus 6-tól érvénytelen.
*
TELEFAIR 2002 Kft. (1213 Budapest, Pálma u. 34. ) bejelentése:
PFOSA 4127051-4127100
50´3 lapos számlatömböt eltulajdonították, PFOSA 4127055-ös
sorszámtól használatuk 2012. szeptember 7-tõl érvénytelen
*
Az UNIQUA Biztosító Zrt. bejelentése:
799801–799850
860251–860300
sorszámú nyugták elvesztek, használatuk 2012. június 21-tõl
érvénytelen.
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270/2012. (IX. 25.)
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A Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ regionális
beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelõirányzat felhasználásának szabályairól ..... 3596
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2012. évi CXLIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról*
1. §

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, illetve a fõvárosi önkormányzat esetén a környezeti zajjal
összefüggõ szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat képviselõ testülete, egyéb környezetvédelmi
elõírásokkal összefüggésben a fõvárosi közgyûlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban elõírtaknál
kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elõírásokat határozhat meg.
(2) A települési önkormányzat képviselõtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó
egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó elõírásokat határozhat meg.
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet
állapotát érintõ terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és
az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre
megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményérõl harminc napon belül tájékoztatja a települési
önkormányzatot.
(4) A települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történõ megállapítása, valamint
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való
közremûködés.
(5) A (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak rendelettel történõ megállapítása Budapesten a Fõvárosi
Közgyûlés hatáskörébe tartozik.
(6) A polgármester (fõpolgármester) levegõtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetõleg államigazgatási, hatósági
hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;
b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelõ tevékenységet ellátó
létesítmények üzemeltetõinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltetõ
tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének idõleges korlátozása vagy felfüggesztése;
c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén az érintett lakosság
tájékoztatása a meglévõ és várható túllépés helyérõl, mértékérõl és idõtartamáról, a lehetséges egészségügyi
hatásokról és a javasolt teendõkrõl, valamint a jövõbeli túllépés megelõzése érdekében szükséges feladatokról.”

2. §

(1) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a az alábbi 23a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és
az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat;”
(2) A Kertv. 6. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Világörökségi területen a szeszes italt kimérõ, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti
nyitva tartásához a jegyzõ engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendõrség szakhatóságként vesz részt,
amely szakhatósági eljárás a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal
kapcsolatos szakkérdésre irányul. A rendõrség a szakhatósági hozzájárulást hivatalból évente felülvizsgálja, illetve
lakossági bejelentés alapján bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a rendõrség a felülvizsgálat során megállapítja
a szakhatósági hozzájárulásban elõírtak megsértését, a szakhatósági hozzájárulását visszavonja.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kertv. az alábbi új 11. §-sal egészül ki:
„11. § A 6. § (8) bekezdés hatálybalépése elõtt kiadott, mûködési engedéllyel vagy igazolással rendelkezõ,
a 6. § (8) bekezdés hatálya alá tartozó üzletek nyilvántartását a helyi önkormányzat haladéktalanul megküldi
a területileg illetékes rendõrkapitányságnak a szakhatósági hozzájárulási eljárás lefolytatására. Amennyiben
a rendõrség az üzlet ellenõrzése során vagy hivatalból megállapítja, hogy annak tevékenysége sérti a személy-,
vagyon- és közbiztonságot, kezdeményezi a területileg illetékes jegyzõnél az üzlet 24 és 6 óra közötti zárva tartásának
elrendelését.”
3. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal elnökének megbízatása határozatlan idõtartamra szól. Az elnökhelyetteseket határozatlan idõtartamra,
a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.”

2. §

Az R. 5. § (1) bekezdése a következõ r) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„r) ellátja a Magyarország NATO Repülõgép-fedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ Program Kezelõ Szervezetéhez
(NAPMO) történt csatlakozása kapcsán felmerülõ, az AS9100 repülõgép-ipari minõségbiztosítási rendszer kis- és
középvállalkozások körében történõ kiépítését szolgáló projekt pénzügyi lebonyolítását.”

3. §

Az R.
a)

1. § (4) bekezdésében az „igazgató” szövegrész helyébe a „régióvezetõ”,

b)

2. § (1) bekezdésében az „elnökhelyettes segít” szövegrész helyébe a „három elnökhelyettes segít”,

c)

2. § (3) bekezdésében az „elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „elnökhelyettesek”

szöveg lép.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelete
a Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ regionális beruházási támogatás szabályairól
és a Beruházás ösztönzési célelõirányzat felhasználásának szabályairól
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

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

E rendelet hatálya a központi költségvetésben a Kormány által egyedi határozatban biztosított beruházásösztönzési
célú költségvetési támogatásokra megállapított fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: BC) kezelésére és
felhasználására terjed ki.

2. §

(1) E rendelet alapján 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 rendeletben (kihirdetve: az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2008. augusztus 6., L214/3) (a továbbiakban:
csoportmentességi rendelet) meghatározott beruházási támogatás nyújtható.
(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: egyedi beruházási támogatás) költségvetési forrása a BC.

3. §

(1) E rendelet alapján mûködési támogatásnak nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli juttatás nyújtható.
(2) Egyedi beruházási támogatásról, az e rendeletben meghatározott körülmények esetén és feltételekkel, a Kormány
egyedileg határoz.

2. Értelmezõ rendelkezések
4. §

E rendelet alkalmazásában:
1. a beruházás megkezdése:
a)
b)

c)
d)

építési munkák esetén: az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés, vagy az építésre vonatkozó elsõ
kötelezettségvállalás idõpontja,
tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi elsõ megrendelés, amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, az arra vonatkozóan megkötött szerzõdés létrejöttének a napja, az elõzetes
megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, továbbá a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az elsõ
beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék szállítását igazoló okmányon,
vegyes esetben: a) vagy b) alpont szerinti idõpont közül az a nap, amelyikre korábban került sor,
szolgáltató központ esetén: az elsõ új munkahely létrehozásának a napja,

2. a támogatás odaítélésének idõpontja: a Kormány döntésének idõpontja az egyedi beruházási támogatás
nyújtásáról és a vonatkozó támogatási szerzõdés megkötésérõl, amely idõpont egyúttal a Kormányt terhelõ
kötelezettségvállalás idõpontja is,
3. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti acélipar,
4. állami támogatás: az Európai Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás,
továbbá a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (kihirdetve: az európai Unió Hivatalos Lapja, 2006. december 15., L 379/5.)
szerinti csekély összegû támogatás,
5. beruházó: a tervezett beruházás támogatására igénybejelentést benyújtó, valamint az igénybevétel alapján
egyedi támogatásban részesülõ vállalkozás,
6. diszkont kamatláb: a különbözõ években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított
beruházások elszámolható költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlõ
a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
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7. diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb: a támogatás igénybejelentésének idõpontját megelõzõ hónap utolsó
napján irányadó diszkont kamatláb,
8. induló beruházás: a folyó áron minimum 10 millió eurónak, turisztikai beruházás esetén legalább 50 millió eurónak
megfelelõ forintösszegû elszámolható költséggel rendelkezõ
a)

b)

c)

d)

tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához,
meglévõ létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történõ
diverzifikációjához vagy egy meglévõ létesítmény teljes termelési folyamatának alapvetõ
megváltoztatásához kapcsolódik,
felvásárlás, amely egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök (nem újonnan
létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök) beszerzése,
amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és
amennyiben ezt a felvásárlást egy független beruházó, vagy kisvállalkozás tulajdonában álló létesítmény
esetében egy független vagy a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi,
olyan regionális szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházás is, amelyben kizárólag személyi
jellegû ráfordítások teszik ki az elszámolható költségeket, amennyiben a beruházás új létesítmény
létrehozásához, meglevõ létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékkel
történõ diverzifikációjához vagy egy meglevõ létesítmény teljes szolgáltatási folyamatának alapvetõ
megváltozásához kapcsolódik, vagy
olyan kutatás-fejlesztési projekt létrehozására vonatkozó beruházás, amely teljes egészében ipari
kutatásnak, vagy kísérleti fejlesztésnek minõsül, azzal, hogy több feladatot magába foglaló projekt esetén
a feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy ebbe a kutatási fajtákba tartoznak-e,

9. kapcsolt vállalkozás: a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelõ
vállalkozás,
10. kezelõ szervezet: a BC terhére nyújtott támogatásokkal összefüggõ lebonyolítási és elõirányzat kezelõi feladatok
ellátására az e rendeletben kijelölt szervezet,
11. kötelezõ üzemeltetési idõszak: a beruházás befejezését követõ öt év, KKV esetében három év, amely egybe esik
a fenntartási idõszakkal,
12. KKV: a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelõ kis- és
középvállalkozás,
13. kutatás-fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 2., 3. és 4. pontja szerinti alapkutatásra, alkalmazott
kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló tevékenység,
14. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képezõ termelõ vagy szolgáltató egység,
15. logisztika: anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának
tervezése, szervezése, irányítása, ellenõrzése,
16. mezõgazdasági termék feldolgozása: mezõgazdasági terméken végrehajtott bármely mûvelet, amelynek az
eredményeként keletkezõ termék szintén mezõgazdasági terméknek minõsül, kivéve a mezõgazdasági üzemben
végzett az állati vagy növényi eredetû termék elsõ értékesítését elõkészítõ tevékenységet,
17. mûködési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás,
amelyet a támogatást rendelkezésre bocsátó nem a konkrét program megvalósítása, hanem meghatározott
idõszakban a támogatott vállalkozás üzemszerû mûködése során felmerült költségekhez történõ hozzájárulás
céljából nyújt,
18. nagyberuházás: az olyan induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken
legalább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg,
19. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6.§ (1)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek,
20. regionális szolgáltató központ: olyan szervezeti egység, amely pénzügyi, HR, IT, jogi, beszerzési, marketing,
elemzõ, K+F, vagy hasonló szakmai szolgáltatásokat nyújt egy vállalat vagy vállalatcsoport saját belsõ
részlegeinek, vagy külsõ ügyfeleinek üzleti szolgáltatásként és tevékenységüket jellemzõen több országra
kiterjedõen, minden esetben infokommunikációs technológia alkalmazásával végzik,
21. saját forrás: a beruházó által a beruházáshoz igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
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22. szakmai ellenjegyzõ: a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs
miniszter,
23. szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû, közepes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba
sorolt szén,
24. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti szintetikusszál-ipar,
25. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos
formában kifejezve,
26. támogatástartalom: a beruházó számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a Kormányrendelet
2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege,
27. támogató: a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
28. turizmust fejlesztõ tevékenység: olyan tevékenység, amely turisztikai szolgáltatásokat, termékeket hoz létre, bõvíti
azok kínálatát, javítja minõségét, a fogadóképességet, növeli a meglévõ turisztikai, vagy az azokhoz kapcsolódó
létesítmények mûködési színvonalát, kivéve a kizárólag szálláshely fejlesztésére irányuló tevékenységet,
29. újonnan létesített munkahelyek száma: a beruházás eredményeként közvetlenül létrejött új munkahelyek, amelyek
a beruházáshoz köthetõ tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az olyan munkahelyeket is, amelyek a beruházás
által létrehozott kapacitás kihasználtsági arányának növelése következtében jöttek létre, a beruházás
megkezdését megelõzõ 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámmal összehasonlítva, azzal, hogy az
újonnan létrehozott munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás
alkalmazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

II. FEJEZET
AZ EGYEDI TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLÕI
3. Az egyedi támogatási rendszer szereplõi, a kijelölt kezelõ szervezetek és feladataik
5. §

(1) A szakmai ellenjegyzõ felelõs az eljárások során felmerülõ, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 73. § a), h), j), m),
n), p)–v), x) és y) pontjában a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakmai és szakma-stratégiai
kérdés eldöntéséért, az ehhez kapcsolódó és ebbõl adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és elõkészítéséért.
(2) A támogató az R. 84. § n) és 85. § c), h) és l) pontjában a fejlesztéspolitikáért való felelõssége körébe utalt feladat
ellátásán túlmenõen felelõs valamennyi, az eljárások során felmerülõ, BC-t érintõ pénzügyi kérdésben, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti támogatói feladatokat látja el.

6. §

(1) A BC terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait, mint
kezelõ szervezet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA), valamint a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.) látja el,
a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A HITA a BC terhére, a Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülõ beruházások támogatási
rendszerében programkezelési feladatokat végez, amelynek körében ellátja
a) a döntés-elõkészítõi, a szerzõdések megkötésével és módosításával összefüggõ elõkészítõ feladatokat,
b) a nyilvántartási és elõrejelzési feladatokat,
c) a beruházások végrehajtásának szakmai ellenõrzési és monitoring feladatait,
d) a folyamatlezárási tevékenységet, és
e) a szerzõdésekkel összefüggõ adatkezelési, adatfeldolgozási és a szakmai ellenjegyzõ vagy a támogató
megkeresése alapján a részükre történõ adatszolgáltatási feladatokat.
(3) A MAG Zrt. a támogatóval a BC terhére kötött megbízási szerzõdése alapján
a) a BC tekintetében ellátja a pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,
b) vezeti a BC-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, a kötelezettségvállalások tekintetében elvégzi az
érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját nyilvántartásai és a HITA által szolgáltatott adatok
alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési teendõket,
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ellátja a BC terhére egyedi kormánydöntés alapján támogatásban részesülõ beruházások kapcsán felmerülõ
költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenõrzési feladatokat,
beleértve a szakmai teljesítésre és a kifizetés jogosságára vonatkozó feladatokat,
a HITA felkérése alapján részt vesz az utóvizsgálatban, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenõrzésen,
és
gondoskodik a szerzõdések lezárásáról, végzi a BC-hez kapcsolódó követelésállomány nyilvántartásával
összefüggõ és a követeléskezelési feladatokat.

III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
4. A támogatható tevékenységek köre
7. §

Egyedi beruházási támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen
megvalósuló beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor elõnyt élveznek az alábbi iparágakban és
gazdasági területen megvalósuló beruházások:
a) biotechnológiai ipar,
b) egészségipar,
c) elektronikai ipar,
d) élelmiszeripar,
e) gépipar,
f) gyógyszeripar,
g) információ és telekommunikációs technológia ipar,
h) jármûipar,
i) környezetvédelmi ipar,
j) kutatás-fejlesztési célú beruházás,
k) logisztika,
l) megújuló-energia- ipar,
m) regionális szolgáltató központok létesítése vagy bõvítése,
n) turizmust fejlesztõ tevékenység,
o) védelmi ipar.

8. §

Az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül nem nyújtható egyedi beruházási támogatás:
a) acélipari tevékenységhez,
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
c) a széniparban folytatott tevékenységhez,
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a csoportmentességi rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott mezõgazdasági termékek termeléséhez
kapcsolódó tevékenységre,
f) a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek
feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,
g) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
h) azon vállalkozás részére, amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb
köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett,
i) azon vállalkozás részére, amely esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatását a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ 2 naptári éven belül jogerõsen megállapította
vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatás iránti kérelem benyújtásakor folyamatban van,
j) annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely
a támogatás odaítélésének idõpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmezõ az
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igényjogosultja, továbbá kivéve, ha az ingatlant az önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási
jog terheli, amennyiben azok gyakorlására az önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás
meghiúsult,
k)

annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerzõdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással
megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszak idejére,

l)

olyan vállalkozásnak, vagy annak a kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi döntése alapján
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás
visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

m) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz, a 7. § l) pontja szerinti megújuló
energia-ipar terén történõ villamosenergia-termelést megvalósító beruházáshoz szükséges bányászati
koncesszióköteles résztevékenység kivételével,
n)

mezõgazdasági termékek élelmiszeripartól eltérõ, ipari célú felhasználására irányuló beruházásokhoz, kivéve
a mezõgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok nem energetikai célú felhasználását,

o)

azon munkáltató számára, aki a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés
2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl szóló
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott munkabéremelést nem teljesíti.

5. A támogatás nyújtásának szempontrendszere
9. §

A támogatási döntési javaslat elõkészítése során a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken valósul-e meg,
b)

a beruházás nemzetgazdaságra, különösen a bruttó nemzeti jövedelemre gyakorolt hatása,

c)

a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt idõtartam,

d)

a beruházás által érintett kistérség elmaradottsága,

e)

a beruházás regionális gazdaságélénkítõ hatása,

f)

a beruházás által termelt hozzáadott érték az érintett iparágon belül,

g)

a beruházó tartós magyarországi jelenléte,

h)

a beruházás körében foglalkoztatottak között a regisztrált és nem regisztrált álláskeresõk aránya,

i)

a beruházásnak a régiós munkaerõpiacra gyakorolt pozitív hatása,

j)

a beruházás egy fõ munkavállalóra jutó hozzáadott-érték termelésének mértéke,

k)

a beruházás mennyiben javítja Magyarország versenyképességét térségi és globális szinten az adott iparágban és
összgazdasági szinten általában,

l)

a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsõfokú végzettségû munkavállalókat,

m) a beruházó térségi képzési, oktatási tevékenysége,
n)

a K+F projekt illeszkedése a Széchenyi tervben megfogalmazott kitörési pontokhoz,

o)

a beruházó közvetlenül vagy kapcsolt vállalkozása útján, szerzõdés alapján együttmûködik a HITA-val egy
hatékony, erõs, versenyképes, világpiaci igényeknek megfelelni képes magyarországi beszállítói háttéripar
kifejlesztésében,

p)

a beruházás, különös tekintettel a környezetkímélõ közlekedési fejlesztésekre, kisméretû szálló por (PM10)
kibocsátás csökkentését szolgáló megoldásokat alkalmaz.

6. A támogatás célja
10. §

(1) Egyedi beruházási támogatás csak induló beruházáshoz adható.
(2) A beruházás elszámolható költségeként befektetett eszközalapú vagy személyi jellegû ráfordítás fogadható el.
(3) Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége eléri-e a folyó áron 10 millió eurónak, turisztikai
beruházás esetén az 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeget, a beruházás eszközalapú ráfordításai vagy
a létrehozott új munkahelyek személyi jellegû ráfordításai közül a nagyobb értékût kell elszámolható költségként
figyelembe venni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott érték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor a minimum
10 millió euró beruházási értékösszegbe nem számít bele az összeszámítás alá esõ egyéb beruházás.
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(5) Az Európai Bizottság felé való utólagos bejelentési (tájékoztatási) kötelezettséget megalapozó 50 millió euró
beruházási értékösszeg kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor több beruházást egyetlen
beruházásnak kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalkozás által hároméves idõszakon belül kivitelezett induló
beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált tárgyi eszközeire vonatkoznak.
(6) Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai
kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot
a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni.
(7) Egy vállalkozásban történõ részesedés szerzés önmagában nem minõsül beruházásnak.
11. §

A támogatott beruházás által közvetlenül létrehozott munkahelyeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
a)

a beruházás a kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges
növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelõzõ 12 hónap átlagához képest,

b)

a beruházó a beruházás megkezdésekor már létezõ, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a kötelezõ
üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban fenntartja.

7. A támogatás mértéke
12. §

(1) Az egyes beruházásokhoz nyújtható, bármely helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó összes
támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az érintett térségben a támogatás odaítélésekor hatályos
maximális regionális támogatási intenzitást, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket.
(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása
elõtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket és a több részletben kifizetett támogatást az odaítélés
idõpontjának évére szükséges diszkontálni. A diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a támogatás igénybejelentésének
idõpontját megelõzõ hónap utolsó napján irányadó diszkont kamatláb.
(3) A támogatási intenzitás maximuma az egyes régiókban a következõ:
a)

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,

b)

Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,

c)

Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,

d)

Pest megyében 30%,

e)

Budapesten 10%.

(4) Amennyiben, a szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével, a kérelem benyújtásakor és a döntés meghozatalakor
a beruházó
a)

kisvállalkozásnak minõsül, akkor 20 százalékponttal,

b)

középvállalkozásnak minõsül, akkor 10 százalékponttal

magasabb a támogatási intenzitás maximuma a (3) bekezdésben meghatározott mértékhez képest.
(5) Mezõgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházás esetén a támogatás maximális mértéke:
a)

KKV-nak minõsülõ beruházó esetén a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régiókban az elszámolható
költségek 50%-a, a (3) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott területeken az elszámolható költségek 40%-a,

b)

KKV-nak nem minõsülõ, de 750 fõnél kevesebb foglalkoztatottal és 200 millió eurót meg nem haladó árbevétellel
rendelkezõ beruházó esetén a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régiókban az elszámolható költségek
25%-a, a (3) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott területeken az elszámolható költségek 20%-a.

(6) Nagyberuházás esetén a maximális támogatási intenzitás a fentiek alapján meghatározott maximális támogatási
intenzitás:
a)

100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrészig,

b)

50 százaléka, jelenértéken 50 millió és 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrész
közötti részre,

c)

34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrész feletti részre.

(7) A Kormányrendeletben meghatározott idõtartam alatt összeszámítandó, jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ
forintösszeget meghaladó – a Kormányrendeletben meghatározott – elszámolható költség esetén a 100 millió
eurónak megfelelõ forintösszeget meghaladó beruházáshoz tartozó, 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû
beruházáshoz járó támogatásnál több támogatás csak az Európai Bizottság engedélye birtokában nyújtható.
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(8) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelõ
forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi
jellegû ráfordításai közül a nagyobb értékût kell elszámolható költségként figyelembe venni.

8. A támogatásban részesíthetõk köre
13. §

Egyedi beruházási támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, európai
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható.

14. §

(1) A szakmai ellenjegyzõ és a támogató a Kormány részére közösen támogatási javaslatot tehet beruházási támogatás
nyújtására:
a)

nagyberuházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 50 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 200, vagy az Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban legalább 100,

b)

beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, vagy az Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban legalább 50,

c)

regionális szolgáltató központok létesítésére vagy bõvítésére irányuló beruházásokhoz, ahol az elszámolható
költség legalább 10 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább
100, a Közép-Magyarország tervezési-statisztikai régióban legalább 200,

d)

kutatás-fejlesztési beruházásokhoz, ahol az elszámolható költségek összege legalább 10 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyekben foglalkoztatott, a kutatás-fejlesztési tevékenységbe
bevont foglalkoztatottak száma legalább 10 fõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, folyó áron 10 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél nagyobb, de folyó áron
25 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél kisebb elszámolható költségû beruházás részére kizárólag abban az
esetben lehet egyedi beruházási támogatást megítélni, amennyiben az Európai Unió által társfinanszírozott
pályázatokból nem részesülhet támogatásban. Az elérhetõ Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokról
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a HITA felkérése alapján írásbeli állásfoglalást ad.
(3) A 25 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél nagyobb, de 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél kisebb
elszámolható költségû beruházások részére kizárólag abban az esetben lehet egyedi döntés alapján támogatást
megítélni, amennyiben a döntéshozó megállapítja, hogy azok az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokból
nem részesülhetnek olyan mértékû beruházásösztönzõ támogatásban, amely alapján a beruházásnak Magyarország
területén történõ megvalósítása biztosított.
(4) Nem támogatható az a mezõgazdasági termék feldolgozásra irányuló beruházás, amelynek elszámolható költsége
jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelõ forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken
több mint 12 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás
keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá.
(5) Az elszámolható költségek e §-ban meghatározott nagysága az igénybejelentést megelõzõ hónap utolsó
munkanapján érvényes Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam alapján számítandó.
(6) Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a beruházó a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

9. A támogatás nyújtásának alapvetõ feltételei
15. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, amennyiben a beruházó a beruházást az újonnan létesítendõ
munkahelyek támogatási szerzõdésben vállalt feltételekkel történõ fenntartása mellett az érintett régióban fenntartja
legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszakban.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt
a meghatározott kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi eszköz cseréjét, amennyiben a kötelezõ
üzemeltetési idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált
tárgyi eszköz cseréjét követõ kötelezõ üzemeltetési idõszakban a beruházó a tárgyi eszköz cseréjére támogatásban
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nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással
kell rendelkeznie, továbbá a gyártási idõpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a beruházó a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése, vagy felvásárlás,
továbbá személyi jellegû ráfordítások esetében az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben
KKV részesül támogatásban.
A támogatható immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) kizárólag a beruházó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
elõírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
c) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl kell õket megvásárolni, anélkül, hogy a vevõ a vállalkozások közötti
összefonódások ellenõrzésérõl szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikke szerinti értelemben
irányítást gyakorolhatna az eladó fölött vagy fordítva,
d) a KKV-k részére nyújtott egyedi beruházási támogatás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között kell
szerepelniük, egyéb esetben a beruházó eszközei közé kell sorolni õket, és legalább 3 évig kizárólag
a támogatásban részesülõ létesítményben használhatók fel,
e) nagyvállalkozás esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50% -át tehetik ki.
A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) a beruházó a támogatásban részesült telephelyen vagy magyarországi telephelyen mûködõ vállalkozásnál
beszállító szerzõdés birtokában használhatja fel,
b) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a monitoring idõszak végéig szolgálni kell a támogatott
tevékenységet,
c) a megszerzett eszközöknek újnak kell lenniük,
d) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl kell õket megvásárolni, anélkül hogy a vevõ a vállalkozások közötti
összefonódások ellenõrzésérõl szóló 2004. január 20-i 139/2004/EGK tanácsi rendelet 3. cikke szerinti értelemben
irányítást gyakorolhatna az eladó fölött vagy fordítva.

16. §

(1) Egyedi beruházási támogatás csak akkor nyújtható, ha a csoportmentességi rendelet 8. cikke szerinti ösztönzõ
hatásokkal bír.
(2) A KKV-k részére nyújtott egyedi beruházási támogatás ösztönzõ hatását igazolja, ha a beruházás megkezdése elõtt
a beruházó támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a szakmai ellenjegyzõ írásban megerõsíti, hogy a további részletes
vizsgálat tárgyát képezõ beruházás megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
(3) A KKV-k kivételével minden beruházó a feltételes támogatási ajánlat elfogadásával egyidejûleg a csoportmentességi
rendelet 8. cikk (3) bekezdésével összhangban bizonyítja az ösztönzõ hatás meglétét.

17. §

Egyedi beruházási támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a beruházó támogatás iránti kérelmének a beruházás
megkezdése elõtti benyújtását követõen a szakmai ellenjegyzõ írásban megerõsíti, hogy a további részletes vizsgálat
tárgyát képezõ beruházás megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

IV. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
10. A támogatás igénylése
18. §

(1) A támogatás igénylése a HITA részére megküldött, cégszerûen aláírt bejelentõ adatlap (a továbbiakban: kérelem)
benyújtásával történik.
(2) A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a beruházó adatait és szöveges bemutatását,
b) a tervezett beruházás adatait és szöveges bemutatását,
c) a megtartott és létrehozandó munkahelyek számát,
d) a beruházást megelõzõ 3 év beruházásaira vonatkozó adatokat és
e) a támogatás ösztönzõ hatására vonatkozó nyilatkozatot.
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(3) A kérelem befogadását a szakmai ellenjegyzõ a 17. §-ban foglaltaknak megfelelõen visszaigazolja.
19. §

(1) A támogatás iránti kérelem szakmai elbírálását követõen a HITA a szakmai ellenjegyzõ és a támogató által kiadott
felhatalmazásban foglaltaknak megfelelõ tartalommal, feltételes támogatási ajánlatot küld a beruházónak.
(2) A feltételes támogatási ajánlat a támogató oldaláról nem minõsül kötelezettségvállalásnak, az kizárólag a beruházó
ajánlatot elfogadó egyoldalú nyilatkozatát követõen meghozott egyedi Kormány döntés alapján válik jogi úton
kikényszeríthetõvé, a támogató által elismert kötelezettségvállalássá.
(3) A 14. § (4) bekezdése szerinti beruházás vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti feltételes támogatási ajánlat
megküldését megelõzõen a szakmai ellenjegyzõ az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság
részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm.
rendelet) 3. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelõs minisztert, aki a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet
4. §-a szerint intézkedik az Európai Bizottság részére történõ bejelentésrõl. Az Európai Bizottságnál kezdeményezett
bejelentési eljárás eredményérõl az agrárpolitikáért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozatának közlését
követõen tájékoztatja a szakmai ellenjegyzõt és a HITA-t. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter ez utóbbi tájékoztatását
követõen a továbbiakban a HITA az (1) bekezdés szerint jár el.

20. §

A támogatás iránti kérelem benyújtható a beruházó kapcsolt vállalkozása által is, amennyiben a beruházás
megvalósítására és a támogatás igénybevételére az e rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetõk körébe
tartozó vállalkozást kíván létrehozni.

21. §

A támogatási eljárás teljes idõszaka alatt a beruházónak kell rendelkezésre bocsátania a támogatáshoz szükséges
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

11. A támogatott beruházások elszámolható költségeire vonatkozó szabályok
22. §

Elszámolt költségként kizárólag a támogatás iránti kérelem visszaigazolását követõen felmerült költségek
számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerzõdésben egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

23. §

A beruházás során személyi jellegû ráfordításként az Sztv. 79. §-ában meghatározott költségek számolhatók el.

24. §

(1) A beruházás során befektetett eszközalapú ráfordításként az Sztv. 47–51. §-ában meghatározott költségek
számolhatók el a (2) bekezdésben felsorolt kivételekkel.
(2) Nem elszámolható költségek befektetett eszközalapú ráfordítások esetén:
1. a beruházó saját maga által elõállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját
maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. a beruházónál meglévõ termelõkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történõ áttelepítési
költsége,
3. az elõkészítési célú tevékenység költségei, különösen a pályázatkészítés, a pályázati menedzsment, a kifizetési
igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzõi díj,
4. a forráslehetõségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a pályázat
megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
5. meglévõ gépek átalakításának költségei, amennyiben az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem
változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
6. eszközök leszerelési költsége,
7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a beruházó csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy
végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytõl szerzett be,
8. azon eszközök, berendezések, amelyek az igénybejelentés benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasonló
konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a beruházónál bármely telephelyen már
használatban voltak,
9. készletek beszerzésének költségei,
10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
11. jármûvek, különösen gépjármû, vízi jármû, légi jármû, vasúti jármû, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének
költségei,
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12. az apportált eszközök értéke,
13. az olyan közvetítõkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerzõdéssel kapcsolatban
felmerült költségek, amely szerzõdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában
határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetõségét a szerzõdés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és
kiegyenlített részköltségeket a végsõ beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos
értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
14. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, ún. szinten tartó felújítási munka költségei,
és az üzemszerû mûködést szolgáló költségek.
15. garancia díj,
16. franchise díj,
17. adótanácsadás és könyvelés díja,
18. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
19. jelzálog, bankgarancia költségei,
20. kamatráfordítások,
21. mûködési költségek,
22. reprezentációs költségek,
23. jogszabály frissítési díj,
24. fordítási költségek,
25. a 14. § (4) bekezdése szerinti beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott,
támogatást engedélyezõ határozat keltének napja elõtt felmerült minden költség és ráfordítás.
(3) Amennyiben a beruházó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban:
ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó
összköltsége, a projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
(4) Amennyiben a beruházó ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás illetve a beruházás
hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, akkor a támogatás
alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(5) A beruházás bármely elemének nem piaci áron történõ szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos
visszavonását eredményezi.
(6) A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbevételével kapcsolatos költségek abban az esetben
számolhatóak el, amennyiben zártvégû pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerzõdés tartalmazza az
eszköznek a lízing idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidõ azonban nem
lehet késõbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.
(7) Bérelt ingatlanon történõ megvalósítás esetén a földterület, a telek és épületek bérleti díja, amelyek a beruházás
megvalósítási idõszaka alatt merülnek fel, elszámolható költségeknek minõsülnek, ha

25. §

a)

a bérleti szerzõdés határozatlan idejû vagy

b)

határozott idejû szerzõdés esetén annak idõtartama 5 évvel (KKV-k esetében 3 évvel) meghaladja a beruházás
befejezésének tervezett dátumát, azaz a kötelezõ üzemeltetési idõszakot lefedi.

A szolgáltató központok létrehozására irányuló beruházás esetében az elszámolható költségek személyi jellegûek, és
azt a közvetlenül a beruházással létrehozott munkahelyek tekintetében az új munkavállalók elsõ munkanapjától
számított legfeljebb 24 havi személyi jellegû ráfordítás teszi ki, azzal, hogy a 23. § szerinti személyi jellegû ráfordítások
alapján nyújtott támogatások esetében a munkahelyeket a beruházás megkezdésétõl számított 3 éven belül kell
létrehozni.

12. A támogatási döntés, valamint az éven túli kötelezettségvállalás esetei és módja, szerzõdéskötés
26. §

(1) A Kormány a szakmai ellenjegyzõ és a támogató közös elõterjesztésére, egyedi döntés keretében határoz a támogatás
odaítélésérõl és annak feltételeirõl a beruházó 19. § (1) bekezdés szerint kiküldött feltételes támogatási ajánlat
elfogadását visszaigazoló egyoldalú jognyilatkozatát követõen.
(2) Abban az esetben, ha a Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvényben a BC-re meghatározott támogatási
elõirányzati keretet meghaladóan dönt egyedi támogatás odaítélésérõl, egyidejûleg a támogatási elõirányzat
megemelésérõl is rendelkezik.
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(3) A támogatási szerzõdésben évenkénti ütemezésben rögzíteni kell az adott évet terhelõ kötelezettségvállalás
mértékét.
27. §

(1) A Kormány döntése alapján a beruházó javára és a támogatás forrását képezõ elõirányzat terhére a támogató,
a támogatás nyújtásának konkrét feltételeirõl történt megegyezést követõen támogatási szerzõdést köt
a beruházóval, amelyet a szakmai ellenjegyzõ ellenjegyez, és amelynek egyedi feltételeit a Kormány a 26. §
(1) bekezdése szerinti döntésében meghatározott feltételek keretein belül jogosult meghatározni.
(2) A megkötött támogatási szerzõdéssel kapcsolatos valamennyi jogi aktus, különös tekintettel annak módosítására,
valamint bármilyen okból történõ megszüntetésére, a támogató és a szakmai ellenjegyzõ közös döntésével történhet.

13. Támogatás folyósítása, elõleg
28. §

(1) A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott
számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik a MAG Zrt.-n keresztül.
(2) Támogatási elõleg jelen támogatási programban nem nyújtható.

14. A támogatás biztosítékai
29. §

(1) A támogatási szerzõdés rendelkezik a támogatás visszavonása, a támogatási szerzõdés felmondása, és a támogató
által alkalmazott elállás esetére nyújtandó biztosítékokról.
(2) A biztosítékok körét, a beruházás jellegének megfelelõen, a támogató jogosult meghatározni úgy, hogy a támogató az
elõirányzatból nyújtott támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehetõ legrövidebb idõn
belül, eredményesen tudja érvényesíteni.
(3) A biztosítékok rendelkezésre állása a támogatási szerzõdés hatálybalépésének feltétele.
(4) Biztosítékként a beruházónak valamennyi, beszedési megbízással terhelhetõ fizetési számlájára vonatkozóan,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania a kezelõ szervezet felé, ezen túlmenõen szerzõdést biztosító mellék-kötelezettségként formailag
megfelelõ bankgarancia nyilatkozatot, készfizetõ kezesi nyilatkozatot vagy ingó és ingatlan jelzálogot a támogatási
szerzõdés rendelkezéseitõl függõen.

15. A támogatott tevékenységekkel kapcsolatos beszámoltatás és monitoring
30. §

(1) A támogatási szerzõdésben kell rendelkezni a beruházó rendeltetésszerû támogatás-felhasználásról szóló
beszámolási és bejelentési kötelezettségeirõl, valamint a beszámolók benyújtásának határidõirõl.
(2) A beszámoló a támogatási szerzõdésben meghatározott feltételeknek megfelelõen tartalmazza a beruházás
megvalósításának szakmai és pénzügyi megvalósítását, figyelemmel a beruházással elérni kívánt hatások és célok
megvalósulására.

16. A beruházás megvalósításának ellenõrzése, a támogatás visszakövetelése
31. §

(1) Amennyiben a beruházás nem, vagy csak részben a támogatási szerzõdésben, vagy annak módosításaiban foglaltak
szerint valósul meg, és a támogatási szerzõdés megfelelõ módosítására nem került sor, a támogató jogosult
a támogatási szerzõdés szerinti biztosíték érvényesítésére, a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének
elrendelésére, valamint a támogatási szerzõdés felmondására vagy az attól történõ elállásra.
(2) A támogató az alábbi, súlyos szerzõdésszegésnek minõsülõ esetekben a támogatási szerzõdéstõl eláll vagy felmondja
azt és érvényesíti a szerzõdés szerinti biztosítékokat:
a)

a beruházó a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerzõdés szerinti ütemezésnek
megfelelõ beszámolót, illetve elszámolást,

b)

a beruházó a Kormány támogatói döntését érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott
a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult
támogatásra,

c)

a beruházó részérõl nyújtott biztosíték megszûnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevõen csökken és
a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
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d)

a beruházó a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve
a támogatási szerzõdés módosításával egyidejûleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli
felszólítása ellenére nem teszi meg.
(3) A támogatási szerzõdés a (2) bekezdésben meghatározottakon túli, a szerzõdés szerinti biztosítékok érvényesítését
megalapozó, illetve elállási vagy felmondási okokat is meghatározhat.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. §
33. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(1) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmek esetében a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ
támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendeletnek az e rendelet hatálybalépésének napját
megelõzõ napon hatályos szabályait kell alkalmazni, kivéve, ha a beruházó a szakmai ellenjegyzõ által hivatalosan
befogadottként visszajelzett kérelmének az e rendelet szerinti feltételek alapján történõ módosíthatóságát és
elbírálását kéri, az eredeti kérelem benyújtásához kapcsolódó joghatások fenntartásával.
(2) A beruházó az (1) bekezdésben foglalt kivétel tekintetében a HITA ez irányú hivatalos megkeresésének
kézhezvételétõl számított 15 napon belül jelez vissza, hivatalos levélben.

34. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

35. §

Ez a rendelet 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 (kihirdetve: az Európai unió Hivatalos Lapja, 2008. augusztus 6., L214/3) hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelete
a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 212/2010 (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A külgazdaságért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) Magyarország és más államok közötti kereskedelmi és
gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elõmozdítása céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként „Tiszteletbeli
Külgazdasági Tanácsosi Cím” (a továbbiakban: Cím) elnevezéssel címet alapít.

2. §

(1) A Cím olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki
közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más államok közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok
fejlesztésében kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
(2) A Cím adományozására a diplomáciai vagy konzuli képviselet vezetõje, illetve az õ egyetértésével, a külföldi államban
mûködõ külgazdasági szakdiplomata, a Magyarországon mûködõ központi államigazgatási szerv vezetõje, valamint
az országos szakmai kamarák vezetõje tehet javaslatot a miniszternek.
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(1) A Cím nem adományozható annak, aki ellen büntetõ eljárás van folyamatban, illetve aki jogerõs büntetõ ítélet hatálya
alatt áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel, valamint a Cím viselésére jelölt személy személyes adatainak a Cím
adományozásával összefüggõ kezelésével kapcsolatban a Cím viselésére jelölt személy a melléklet szerinti
nyilatkozatot tesz, amelynek hiányában részére a Cím nem adományozható.

4. §

(1) A Cím évente legfeljebb 100 fõnek adományozható, melyet a miniszter adományoz, s errõl oklevelet állít ki, amely
tartalmazza a Cím pontos nevét, valamint a Cím viselõjének vezeték- és utónevét.
(2) Az oklevelet a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át az éves Külpiaci Értekezlet keretében.
(3) A Címmel pénzjutalom nem jár.
(4) Az e Címet viselõk névsorát, az adományozásról szóló közleményt a Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni.

5. §

(1) A Cím viselésének joga megszûnik:
a)

a Címrõl való lemondással, vagy

b)

a Cím visszavonásával.

(2) A Címet a miniszter visszavonja, ha a Cím viselõje:
a)

megsértette a magyar állam vagy a külföldi állam jogszabályait, és emiatt ellene büntetõeljárás van folyamatban
vagy emiatt jogerõs bírósági ítélet hatálya alatt áll,

b)

a Címmel összeegyeztethetetlen magatartása miatt méltatlanná válik. A méltatlanná válás tényét minden
esetben a miniszter állapítja meg.

(3) A Cím visszavonására vonatkozó javaslat tekintetében a 2. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy
az adományozási javaslattételre jogosult személy a visszavonási ok fennállása esetén köteles javaslatot tenni a Cím
visszavonására.
6. §

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

Melléklet a 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelethez
NYILATKOZAT
Alulírott,
1. hozzájárulok ahhoz, hogy a Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím adományozását elõkészítõ eljárásban
a Nemzetgazdasági Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma,
anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes
adataimat nyilvántartsa.
2. Kijelentem, hogy velem szemben a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló
29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
3. A Cím odaítélése esetén hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium honlapján való
közzétételéhez.
Dátum
.............................................................................
a Cím viselésére jelölt személy aláírása
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A nemzetgazdasági miniszter 30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete
a fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (5) 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. § s) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert vagy a lövõkészüléket
a) a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés b)–c) pontja szerinti javítást,
illetve fõdarabcserét, valamint a teherviselõ elemén, az elsülõ- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy
helyreállítást követõen azonnal,
b) a fegyver, lövõkészülék megszerzése esetén – a megszerzés elõtt 60 napon belül –, ha az nem rendelkezik érvényes
tanúsítvánnyal.”

2. §

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

A Kormány 1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozata
a Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi
nevesítésérõl, valamint támogatásuk jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerinti egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokat,
2. elfogadja az 1. melléklet szerinti turisztikai projektek kiemelt projektekként történõ akciótervi nevesítését az ott
szereplõ maximális elszámolható közkiadással, amely összeg a 3. és 4. pontokban foglaltak végrehajtása során
változhat,
3. hozzájárul, hogy a nevesítésre kerülõ részletes projektjavaslatok esetében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága a támogatási szerzõdéseket a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló
kormányrendelet szerinti részletes értékelésekben megfogalmazott feltételekre figyelemmel 30 napon belül
megkösse,
4. hozzájárul, hogy a nevesítésre kerülõ, jelenleg ötlet szinten lévõ projektek legkésõbb 2012. október 31-ig részletes
kidolgozásra kerüljenek, és projektjavaslatként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez történõ benyújtást követõ
értékelések alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdéseket
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerint megkösse,
5. elutasítja a 2. mellékletben szereplõ kiemelt projektek akciótervi nevesítését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozathoz

A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK

száma

DAOP-2.1.1/G11-k-2012-0001

projekt megnevezése

DAOP-2.1.1/G11-k1-20120001

Csaba Park Hagyomány és
gasztronómia

DAOP-2.1.1/G11-k1-20120004

Baja fesztivál-város turisztikai háttér
infrastruktúrájának fejlesztése

Gyula Város Önkormányzata

Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt.

Baja Város Önkormányzata

1 995 000 000

1 060 920 000

1 612 645 860

projekt rövid bemutatása
A gyulai Harruckern–Wenckheim–
Almássy-kastély tulajdonosainak
életét bemutató projekt
megvalósulásával a kastélyban kerül
létrehozásra Magyarország egyetlen,
az alföldi kastélyok jellegzetes
mindennapjait használható
bútormásolatokkal, kipróbálható
korabeli tárgyakkal, valamint
interaktív bemutatóval feldolgozó
élményturisztikai látogatóközpontja.
A projekt célja, hogy infrastrukturális
fejlesztéssel és marketing
tevékenységgel egy olyan egész évben
látogatható fesztivál és
rendezvényközpont jöjjön létre,
amelynek területén a településre
látogatóknak lehetősége van arra,
hogy a gasztronómiai programokon és
az ételekben élő hagyományokon
túlmenően - kísérő programok
keretében - megismerjék a természetes
és épített környezetet, műemlékeket, a
régmúlt idők életvitelét.
A projekt keretében a Bajai Halfőző
Fesztivál háttér-infrastruktúrájának
fejlesztésére, ökoturisztikai
látogatóközpont létrehozására,

támogathatóság feltételei

A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§ szerinti eljárás
során az NFÜ határozza meg.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
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Hétköznapok és ünnepek az alföldi
kastélyokban - A gyulai Almássykastély évszázadai

támogatást igénylő neve

akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás1
összege (Ft)

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét. A

1
Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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DAOP-2.1.1/G11-k1-20120011

A Magyar Zarándokút dél-alföldi
szakaszának fejlesztése a kulturális történelmi - szakrális örökség vallási
célú hasznosításával, egységes
kulturális tematikus út létrehozása az
Ősi Árpád-kori út térségében

DAOP-2.1.1/G11-k1-20120012

Lépj be a múltba! - Történelmi
időutazás Ópusztaszeren

Dóm Fejlesztő- és Turisztikai
szolgáltató szervezet

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat

Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.

2 086 800 000

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

751 000 000

A Magyar Zarándokút dél-alföldi
szakaszának fejlesztésével 206 km
zarándokút fejlesztése, kulturális
tematikus úttá, egységes vallási kulturális turisztikai termékké történő
fejlesztése valósulna meg.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

1 089 509 830

A projekt keretében új vendégforgalmi
kiszolgáló épület kerül létrehozása,
ahol a látogatók nyomtatott és egyéb
információs anyagokhoz juthatnak.
Ezen felül sor kerül egy
multifunkcionális látogatóközpont
építésére, a Feszty körképnek is helyet
adó Rotunda felújítására, a monostor
virtuális felépítésére, valamint
környezetrendezésre is.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Akciótervi nevesítésre javasolt összesen:

8 595 875 690

A DAOP-2.1.1/G-11 „Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése” kiírás kerete
közkiadás alapon:

8 780 000 000
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A Szegedi Dóm turisztikai
vonzerővé fejlesztése

Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
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DAOP-2.1.1/G11-k1-20120009

gyalogos és kerékpáros híd építésére,
összefüggő turisztikai kerékpárút
létrehozására, továbbá a bajai Vízi
Színpad korszerűsítésére és bővítésére
kerül sor.
A projekt eredményeként a Szegedi
Dómban a látogatók visualguide-os
vezetéssel bejárhatnak az
altemplomtól a tornyokig olyan, más
helyeken nem látogatható különleges
épületrészeket is, mint a
kupolakerengő, a fedélszék, vagy a
különleges térélményt nyújtó
trifórium.

3611

3612

A DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő neve

Somogyvár, bencés apátság Szent
László nemzeti emlékhely fejlesztése

Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága

DDOP2.1.1/E.F-12-k2012-0002

"Történelmi település a Cinca
mentén", az ozorai Pipo várkastély és
környezetének turisztikai fejlesztése

Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága

1 496 822 000

1 474 470 000

projekt rövid bemutatása
A jelen projekt célja a magyarországi
és európai viszonylatban is
kiemelkedő történelmi jelentőségű
apátság, Szent László, a lovagkirály
első nyughelyének méltó bemutatása,
kulturális és turisztikai célú
hasznosítása. A projekt keretében
látogató fogadóépület, az apátság
területére felvezető Szent László út,
Szent László életét bemutató múzeum,
továbbá a látogatókat fogadó parkoló,
játszótér, tűzrakó helyek, szabadtéri
színpad kialakítása tervezett, a
szükséges egyéb szolgáltatások
kialakítása mellett.
A projekt magában foglalja a
várkastély turisztikai
szolgáltatásbővítését és a település
történeti és rekreációs értékeinek
kibontását. A projektelemek egyik
csoportjában a hiteles műemléki
felújítások szerepelnek: a külső
várfalak és a várárkok rekonstrukciója,
a várbörtön helyreállítása és mindezek
élményszerű bemutatása. A másik
projektelem-csoport a kulturális és
turisztikai szolgáltatások körének
bővítését célozza meg az
élményházzal, a szabadtéri színpaddal,
az attraktív múzeumi bemutatással,
látogatófogadóval, gólyafigyelővel,
parkolóval, labirintussal,
gyógynövény és fűszerkertekkel.

támogathatóság feltételei

A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I.28.)
Korm.rendelet 23/A-27.§ szerinti
eljárás során az NFÜ határozza meg.

A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§ szerinti eljárás
során az NFÜ határozza meg.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

DDOP2.1.1/E.F-12-k2012-0001

akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás2
összege (Ft)

2
Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.

12. szám

DDOP2.1.1/E.F-12k1-2012-0006

"A határ a csillagos ég " - A Zselici
csillagoségbolt-park komplex
turisztikai fejlesztése

Mecseki ökoturisztikai élménypark
kialakítása a pécsi állatkert
funkcióbővítő fejlesztésével és
kerékpár-turisztikai infrastruktúra
fejlesztésével

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

SEFAG Erdészeti és Faipari
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

1 041 165 312

669 896 479

1 145 385 463

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét.. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét.. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

DDOP2.1.1/E.F-12k1-2012-0003

"ŐS-DRÁVA ÖKOTURISZTIKAI
LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS
BEMUTATÓHELY CÚNSZAPORCÁN"

12. szám

DDOP2.1.1/E.F-12k1-2012-0001

A projekt az Ormánság területén
valósul meg. A tervezett fejlesztés fő
eleme egy az Ormánságot, az ŐsDráva Programot, az ökológiai
gazdálkodást és szemléletet ismertető
ökoturisztikai látogatóközpont
felépítése őshonos növénybemutató és
állatbemutató telep, illetve 3 db
tanösvény együttes kialakításával. A
látogatóközpont alapinfrastruktúráját
egy egyszintes, környezetbarát,
akadálymentesített fogadó épület és
egy Ős-Dráva információs központ,
további elemét egy, az Ormánság
természeti értékeivel, az Ős-Dráva
Programmal illetve a gazdálkodásfejlesztés bemutatásával kapcsolatos
interaktív bemutató terem képezi
A tervezett projekt célja a Zselici
Tájvédelmi Körzet részeként
funkcionáló, világszerte egyedi értéket
képviselő Zselici Csillagoségbolt-park
komplex turisztikai fejlesztése,
aminek keretében a tervek szerint
kialakításra kerül egy
multifunkcionális csillagvizsgáló
valamint egy kilátó, 5 darab infopont a
csillagvizsgálóhoz vezető út mentén és
sor kerül az attrakciók megközelítését
biztosító kiszolgáló út, parkolók és a
kapcsolódó infrastruktúra
kialakítására.
A projekt keretében a Misina
természeti környezetének és
értékeinek bemutatására kerül sor,
melynek középpontjában az állatkert
ökoturisztikai fejlesztése mellett
megvalósul a Misina becsatlakoztatása
a kerékpáros turisztikai
infrastruktúrába. Három tematikus cél
elérésével járul hozzá a projekt az
idegenforgalom fejlesztéséhez: 1) az
állatkert megújításával; 2)
ökoturisztikai vonzerők fejlesztésével;
3) a kerékpáros turisztikai
infrastruktúra fejlesztésével. A projekt

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét.. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

3613

3614

DDOP2.1.1/E.F-12k1-2012-0007

A püspökvár titkai: A Püspöki
palotától a dzsámiig - a Pécsi
Egyházmegye évezredes
örökségének turisztikai vonzerővé
fejlesztése

Igal Város Önkormányzata

Pécsi Egyházmegye

615 014 620

1 497 246 126

Akciótervi nevesítésre javasolt összesen:

7 940 000 000

A DDOP-2.1.1/E,F-12 „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” kiírás kerete
közkiadás alapon:

7 940 000 000

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét.. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem eredményezi
a Támogatási Szerződés
megkötésének kötelezettségét.. A
Támogatási Szerződés megkötésére a
részletes projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
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DDOP2.1.1/E.F-12k1-2012-0008

Igal egyházi turisztikai fejlesztés,
városközpont kialakítása

kiemelt célja egy olyan ökoturisztikai
látogatóközpont kialakítása, amely
egyrészt a Duna-Dráva Nemzeti Park
és a Natura 2000 védelme alatt álló
területek élővilágát, kincseit mutatja
be, másrészt lehetőséget ad a
környezeti-természeti nevelés-oktatás
feltételeinek megteremtésére.
A projekt keretében hat projektelem
megvalósítása tervezett:
A Templomkert környezetalakítása, a
Római Katolikus Szent Anna templom
belső rekonstrukciója, a Szent István
utca 106. szám alatti meglévő, üres
lakóházból lelkigyakorlatoknak helyet
adó szállás épület átalakítása, a Római
katolikus parókia templom
rekonstrukciója, a József Attila utca
elején közterületen álló helyi védett
kálvária rekonstrukciója valamint a
Római katolikus szőlő-hegyi Szent
Donát kápolna rekonstrukciója.
A projekt eredményeként egy, a 21.
századi kulturális és vallási turista
igényeket kielégítő, több
projektelemet tartalmazó kulturális
turisztikai központ jön létre. A projekt
10 projektelemre bontható: Fogadótér,
Püspöki Palota, Palotakert, ún. „Texas
bár”, Magtár épülete, Székesegyház,
Martyn ház, Csontváry Múzeum
épülete, Dzsámi, Zarándokház. A
projekt keretében kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása is
megvalósul, mint múzeumlátogatás,
rendezvények megtartásának
lehetősége, vendéglátó szolgáltatások,
kereskedelmi szolgáltatások,
szálláshely-szolgáltatás, egyéb,
látogatóbarát szolgáltatások.

12. szám

száma

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0002

"Menjetek be a kapun
hálaénekkel"- turisztikai fejlesztés
a Debreceni Református
Nagytemplomban

REPtár Szolnoki Interaktív
Repülőmúzeum

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0004

Kőtelek-Tiszasüly közötti
kerékpárút kiépítése és
bekapcsolása az EuroVelo11
hálózatba

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0005

Fenntartható, komplex
szolgáltatásfejlesztés és
funkcióbővítés SóstóGyógyfürdőn

DebrecenNagytemplom
Református
Egyházközség

Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás3
összege (Ft)

962 847 444

2 099 937 500

projekt rövid bemutatása
A projekt célja a Debreceni Református
Egyházközség tulajdonában álló Nagytemplom
turisztikai vonzerejének növelése, melyet egyrészt
az építészeti, szerkezeti megújítással, restaurálási
munkák elvégzésével (padozat, ajtók, Úrasztala,
Szószék, orgona) akadálymentesítéssel (lift
kialakítása, akadálymentes illemhely kialakítása),
a jelenleg funkció nélküli keleti torony
kihasználásával, új (kiállító)terek megnyitásával
kíván a Projektgazda elérni.
Az attrakció a Szolnokon jelenleg is működő
honvédségi Repülőmúzeum új helyszínre
költöztetésével és továbbfejlesztésével jöhet létre.
A projekt helyszíne a Tisza jobb partján található
Indóház 5 hektáros területe, amely a belvároshoz
közel helyezkedik el, így az új, modern, interaktív
Repülőmúzeum szervesen kapcsolódik majd a
város turizmusához, sőt, annak húzóerejévé válik.

600 215 409

A fejlesztés a Tisza-tavi régió két szomszédos
települését köti össze turisztikai célú
kerékpárúttal. A kerékpárút mentén pihenő
kialakítása, kerékpártárolók kiépítése is
megvalósul, illetve turisztikai információs
táblarendszer kihelyezése segíti az erre járók
tájékozódását.

2 104 510 000

A projekt célja, hogy a Nyíregyháza SóstóGyógyfürdő területén korábban megvalósult
turisztikai elemeket egybekapcsolja, egységes és
szezontól független kínálati elemet hozzon létre,
amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a
turisták számára. A szűk területre szorítkozó

támogathatóság feltételei

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.
Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉAOP-2.1.1/E12-k1-20120003

címe

támogatást igénylő
neve

12. szám

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK

3

Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.

3615

3616

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0006

„In asperis et prosperis” „800 év
Magyarország és Szabolcs megye
szolgálatában” A KÁLLAYKÚRIA VERSENYKÉPES
TURISZTIKAI
ATTRAKCIÓFEJLESZTÉSE

Kállósemjén
Nagyközség
Önkormányzata

Komplex gyógyhelyfejlesztés a
debreceni Nagyerdő parkerdejében

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0008

Komplex ökoturisztikai fejlesztés
a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Hortobágyi
Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit
Kft.

2 104 230 000

2 149 040 000

projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

12. szám

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0007

780 500 000

Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a
tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a
használatba, kiegészíti a gyalogosan
megközelíthető, színvonalas sétányok
segítségével.
Kállósemjén településközpontjában álló
funkcióvesztett Kállay-kúria és a kúriát övező
park rekonstrukciója és turisztikai célú
fejlesztése, valamint a kúria mellett álló szintén
funkcióvesztett Wolkenstein kastély műemléki
helyreállítása és turisztikai célú fejlesztése
valósulna meg.. A beruházás része a kastély
melletti terület rehabilitálása, a településközpont
turisztikai funkcióinak erősítése. A fejlesztés az
interaktivitásra, egy széleskörű célcsoport
szegmentációra épül.
A beavatkozás eredményeként a gyógyfürdőt
körülvevő Parkerdőben egész évben pihenést,
esztétikai és kulturális élményt, illetve sportolási
lehetőséget adó attrakciók állnak a Debrecenbe
látogató turisták (kiemelten a családos és a
gyógykezeléseken résztvevők) rendelkezésére.
Megvalósul az erősen leromlott állapotú
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója az épület
modernizációja és komfortos nézőtér
kialakításával, a Parkerdő rendezvényterének
fejlesztése a térszín újraburkolásával és esőbeálló
építésével. Megújul a játszótér, kondi-park kerül
kialakítása. Szociális blokk épül a Szabadtéri
Színpad, a rendezvénytér és a játszótér
kiszolgálására. Megvalósul a vízhiánnyal küzdő
Békás-tó revitalizációja új kút fúrásával, a tó
medrének kotrásával és újrabélelésével; „Virágerdő” díszpark kialakítása, Általános
parkrekonstrukció: a 19 hektáros zöldfelület
növényvilágának megújítása, a hiányok pótlása, a
gyalogutak burkolatának és a közvilágítás
megújítása, kamerarendszer kiépítése,
Sövénykerítés kiépítése a park zárhatóvá tétele
érdekében, Ködszínház – vízi attrakció a
Csónakázó-tó helyén.
A projekt 7 fő projektelemet tartalmaz, melyek
együtt alkotnak kiemelt turisztikai fejlesztést:
Turistaútvonal kialakítása Pusztai állatpark,
Hortobágy emlékpark (Kungyörgy) Mátai ménes,
Hortobágy-Halastó Látogatóközpont darukiállítás,

A Zagyva-folyó kerékpáros
turisztikai fejlesztése a SzolnokBoldog települések közötti
szakaszon

Jánoshida Község
Önkormányzata

700 000 000

A projekt célja a Világörökség részét képező
ökoturisztikai mintarégió kialakítása, egy Európai
viszonylatban kimagasló, természeti élményeken
alapuló, síkvidéki kerékpáros desztináció
megteremtése. Továbbá a szinergia hatáson
keresztül a térség komplex turisztikai fejlődése.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

2 110 445 600

A Zagyva folyó mentén tervezett
kerékpárforgalmi létesítmények hossza
meghaladja a 86 km-t. Az előzetese felmérés
alapján 6220 m külterületi, 4770 m belterületi
kerékpárút épül. A projekt kapcsán kidolgozásra
kerül a térség kerékpáros-barátszolgáltató
minőségbiztosító rendszer, amelynek keretén
belül felmérésre kerülnek a térségi potenciális
kerékpárbarát szolgáltatók, felmérésre kerülnek a
kerékpáros túrázási útvonalak és élménykataszter
pontok. Kialakításra kerül egy kerékpárkölcsönző
rendszer 200 túrakerékpárral, és 50 db
kölcsönözhető GPS készülékkel.

Projektfejlesztés szükséges, az
akciótervi nevesítés nem
eredményezi a Támogatási
Szerződés megkötésének
kötelezettségét.. A Támogatási
Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

Akciótervi nevesítésre javasolt összesen:

13 611 725 953

Az ÉAOP-2.1.1/E-12 „Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés”
kiírás kerete közkiadás alapon:

14 740 000 000

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0011
NGM
támogató
nyilatkozattal
rendelkezik,
határidőn túl
került
benyújtásra,
így
befogadásra
nem
kerülhetett

Tisza-Tavi Turizmus
Fejlesztő Egyesület

Szerződés megkötésére a részletes
projektjavaslat benyújtását és
értékelését követően kerülhet sor.

12. szám

ÉAOP2.1.1/E-12-k12012-0009

Tisza-tó és Hortobágy közötti
kerékpárút kiépítése, komplex
kerékpáros turisztikai fejlesztés
megvalósítása, a Tisza-tó
kerékpárok körgyűrű
megvalósítása

Hortobágy vadaspark (Malomháza), Pusztai
állatpark, Mátai ménes, Látogatóközpont
darukiállítás.
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AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő neve

Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága

ÉMOP-2.1.1/A12-k-2012-0003

Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati
Múzeum létrehozása - a hatvani
Grassalkovich-kastély
rekonstrukciója és turisztikai
célú hasznosítása

Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft.

ÉMOP-2.1.1/A12-k-2012-0004

Élő vár Zemplénben

Füzéri Várgondnokság

900 000 000

3 157 000 000

1 343 000 000

projekt rövid bemutatása
A komplex II. ütemű fejlesztés egyrészt magában
foglalja az épület rekonstrukciós munkájának befejezését, amelynek révén nemzetközi jelentőségű
gyűjtemény elhelyezése és egyedi bemutatása,
múzeumpedagógiai és rendezvényi célokat szolgáló
foglalkoztató terek, kastélyarchívum és a kastélysorsot bemutató egykori országgyűlési képviselői
pavilon, valamint a társbérlet időszakát felelevenítő
"edutainment" szempontokat is figyelembe vevő
kiállítás-együttes jön létre a közkincsek társadalmi
hozzáférhetőségének és fenntarthatóságának céljából.
A tervezett fejlesztésekkel az Edelényi Kastélysziget
olyan attrakcióvá válik, amely a térség meghatározó
kulturális-turisztikai központjává válik, ezzel is
hozzájárulva a turisztikai területi egyenlőtlenségek
oldásához és a szezonalitás csökkentéséhez.
A város központjában lévő, múltjához és jelenlegi
lehetőségeihez képest méltatlan állapotban lévő
műemléki épület és a hozzá tartozó kastélypark,
felújítása révén önállló kulturális és ökoturisztikai
attrakció jön létre. A kastély egyedülálló múzeumi
funkciót kap, a kastélypark egy részének felújítása és
hasznosítása révén a terület közparkká válik
(tematikus vadászati élménypark - labirintus,
vadászati élménytér, vadászati ügyességi játéktér,
kilátó).
A projekt célja a Füzéri Vár újjáépítése, amely
Magyarországon az első helyreállított vár lesz. Ezzel
olyan turisztikai attrakció jön létre, amely nemcsak a
térség, illetve a megye, hanem országos szinten is
kiemelkedő látványosság lesz. Jelentőségét tovább
erősíti a várban kialakításra kerülő kiállítások, illetve
a díszkivilágítás kialakítása. A vár felújításán kívül a

támogathatóság
feltételei

Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
A Támogatási Szerződés
részletes feltételeit a
4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§
szerinti eljárás során az
NFÜ határozza meg.

A Támogatási Szerződés
részletes feltételeit a
4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§
szerinti eljárás során az
NFÜ határozza meg.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉMOP-2.1.1/A12-k-2012-0002

Edelényi Kastélysziget
Kulturális-Turisztikai Központ
II. fejlesztési ütem: A kulturális
és turisztikai központ
innováción alapuló
kínálatfejlesztése országos hírű
gyűjtemények elhelyezésével és
a Kastélysziget teljes
rehabilitációjával

akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás4 összege
(Ft)

Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
A Támogatási Szerződés
részletes feltételeit a
4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§

4

Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.

12. szám

ÉMOP-2.1.1/A12-k-2012-0006

A Mátraverebély-Szentkúti
Nemzeti Kegyhely turisztikai
fejlesztése

ÉMOP-2.1.1/A12-k1-2012-0004

Az Országos Kéktúra (OKT)
Észak-Magyarországi Régiót
érintő gyalogos és kerékpáros
úthálózata, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése, a regionális
túraútvonalak téradat alapú
felmérése és nyilvántartási
rendszerének kialakítása

Hollókő Község
Önkormányzata

Fons Sacer belső egyházi jogi
személy

Magyar Természetbarát
Szövetség

1 786 879 261

2 470 355 454

470 171 207

A Támogatási Szerződés
részletes feltételeit a
4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§
szerinti eljárás során az
NFÜ határozza meg.

A Támogatási Szerződés
részletes feltételeit a
4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§
szerinti eljárás során az
NFÜ határozza meg.

Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
Projektfejlesztés
szükséges, az akciótervi
nevesítés nem
eredményezi a
Támogatási Szerződés
megkötésének
kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés
megkötésére a részletes
projektjavaslat
benyújtását és értékelését
követően kerülhet sor.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Próbáljon szerencsét Hollókőn!

szerinti eljárás során az
NFÜ határozza meg.

12. szám

ÉMOP-2.1.1/A12-k-2012-0005

település központjában, a turisztikai forgalom által
koncentráltan érintett területen további turisztikai
elemek fogják kiegészíteni a szolgáltatási kínálatot a
tájház és a kézműves ház létrehozásával.
A projektnek köszönhetően komplex, tematikus
elemekre épülő, összefüggő program kerül
kialakításra, amely Hollókő, mint turisztikai termék
pozícióját javítja (fokozva a térségbeli attrakciók
közötti szinergikus hatást) hozzájárul a vendégek
gördülékeny informálásához, ezzel betöltve olyan
réseket, amelyek ma még akadályozzák a falu
turisztikai fejlődését és amely bevételei révén
önfenntartó és ösztönzi a turisták egyes tevékenységekbe való bekapcsolódását interaktív
cselekvéseken keresztül.
A projekt célja a Kegyhely teljeskörű építészeti
felújítása, és komplex turisztikai szolgáltatások
kialakítása. A Kegyhely a hagyományos egyházi
szolgáltatások mellett már komplex turisztikai
szolgáltatásokat is nyújthat majd: múzeumlátogatás;
rendezvények megtartásának lehetősége; szálláshelyszolgáltatás; vendéglátás; kereskedelmi
szolgáltatások; egyéb, látogatóbarát szolgáltatások;
egyéb, kiegészítő szolgáltatások. A projekt
lezárultával egy a XXI. századi igényeket kielégítő
zarándokközpont jön létre.
A projekt keretében felújításra-feltárásra-kijelölésrekitáblázásra kerül az Országos Kéktúra (OKT)
Csóványos – Hollóháza közötti gyalogos és
kerékpáros nyomvonala; felszámolásra kerülnek az
útvonallal érintett illegális szemétlerakók;
helyreállításra-pótlása kerülnek az elhasználódott,
megrongált pihenőhelyek; további fedett és fedetlen
pihenőhelyek kerülnek kialakításra; cserérefelújításra-kiépítésre kerülnek a megrongálódott,
elöregedett elhanyagolt hidak, források, kilátók; a
teljes útvonalon pontosításra, felújítása, pótlásra
kerülnek a jelzések, orientációs táblák, ellenőrző
pontok (pecsételő helyek) információs táblák.
Kiegészítő tevékenységként megvalósul pl. az OKT
arculattervezése; önálló domain alatt jegyzett, téradat
alapú honlap és tartalomfejlesztés; az OKT szolgáltatóhálózat minőség besorolási és ellenőrzési kézikönyvének kidolgozása; elektronikus kártyarendszer
kidolgozása és bevezetése; turistaatlasz és útikönyv
készítése.
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ÉMOP-2.1.1/A12-k1-2012-0008

ÉMOP-2.1.1/A12-k1-2012-0013
határidőn túl és
NGM támogató
nyilatkozat
nélkül került
benyújtásra,
befogadásra nem
kerülhetett

„GeoTur” - A Novohrad Nógrád Geopark ökoturisztikai
fejlesztése

A Zagyva-folyó kerékpáros
turisztikai fejlesztése a BoldogSalgótarján települések közötti
szakaszon

Tisza-Tavi Turizmus Fejlesztő
Egyesület

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Szurdokpüspöki Község
Önkormányzata

528 680 646

614 015 275

1 139 368 578

Célunk a terület unikális földtudományi, táji,
természeti, ökológiai, archeológiai, történelmi és
kulturális értékeinek megőrzésével, bemutatásával
nemzetközi vonzrerejű szelíd turisztikai attrakció
kialakítása, a geoparkok nemzetközi hálózata piacán
Magyarország és a térség megjelenése. Létrejön a
világ első, határon átnyúló geoparkjának
magyarországi területén egy egységes arculatú,
komplex, ugyanakkor jól szegmentált, nemzetközi
vonzerejű szelíd turisztikai attrakció (szegmensei:
geológiai szakmai, öko-, kerékpáros-, lovas-,
bakancsos turizmus), melynek bázisán
kialakulhatnak (fejlődhetnek) a térség turisztikai
KKV-i.

Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
Projektfejlesztés
szükséges, az akciótervi
nevesítés nem
eredményezi a
Támogatási Szerződés
megkötésének
kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés
megkötésére a részletes
projektjavaslat
benyújtását és értékelését
követően kerülhet sor.

12. szám

A Zagyva folyó mentén tervezett kerékpárforgalmi
létesítmények hossza meghaladja a 86 km-t a
projektterv benyújtásakor rendelkezésre álló
nyomvonalterv alapján, melynek pontos kidolgozása
a második fordulóra tervezett. Az előzetes felmérés
alapján 6220 m külterületi, 4770 m belterületi
kerékpárút épül. Az árvízvédelmi töltésen 45 560 m
kerül építésre, valamint 28 600 m kerékpárút kerül
kijelölésre (táblázással). A projekt kapcsán
kidolgozásra kerül a térség kerékpárosbarátszolgáltató minőségbiztosító rendszer, amelynek
keretén belül felmérésre kerülnek a térségi
potenciális kerékpárbarát szolgáltatók, felmérésre
kerülnek a kerékpáros túrázási útvonalak és
élménykataszter pontok. Kialakításra kerül egy
kerékpárkölcsönző rendszer 200 túrakerékpárral, és

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉMOP-2.1.1/A12-k1-2012-0010

Poroszló és Tisza-folyó hídja
közötti kerékpárút kiépítése,
komplex kerékpáros turisztikai
fejlesztés megvalósítása, a
Tisza-tó kerékpáros körgyűrű
Észak-Magyarországi
szakaszának megvalósítása

A Tisza-tó és a Hortobágy az egyedi természeti és
kulturális vonzerőire alapozva a térség váljon
nemzetközi ismertségre számot tartó, országos
szinten is meghatározó turisztikai vendégforgalmat
generáló, a kiépítettség következtében fenntartható,
általánosan ismert és elismert turisztikai célterületté.
Cél a Világörökség részét képező ökoturisztikai
mintarégió kialakítása, egy Európai viszonylatban
kimagasló, természeti élményeken alapuló, síkvidéki
kerékpáros desztináció megteremtése.

Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
Projektfejlesztés
szükséges, az akciótervi
nevesítés nem
eredményezi a
Támogatási Szerződés
megkötésének
kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés
megkötésére a részletes
projektjavaslat
benyújtását és értékelését
követően kerülhet sor.
Akciótervi nevesítés
csökkentett támogatással
és összköltséggel.
Projektfejlesztés
szükséges, az akciótervi
nevesítés nem
eredményezi a
Támogatási Szerződés
megkötésének
kötelezettségét. A
Támogatási Szerződés
megkötésére a részletes
projektjavaslat
benyújtását és értékelését
követően kerülhet sor.

Akciótervi nevesítésre javasolt összesen:

12 409 470 421

Az ÉMOP-2.1.1/A-12 „Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése” kiírás
kerete közkiadás alapon:

12 410 000 000

12. szám

50 db kölcsönözhető GPS készülékkel. A projekt
megvalósítás során a projektgazdák bekapcsolódnak
az országos (kerékpáros turisztikai) promóciós
rendszerbe, valamint a kialakított vállalkozói hálózat
is kapcsolhatóvá válik egy majdani országos
kerékpáros turisztikai vállalkozó-hálózatba.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
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A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK

száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő neve

akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás5
összege (Ft)

ESZTERHÁZA KÖZÉP-EURÓPAI
KULTURÁLIS KÖZPONT III. fejlesztési
ütem

Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága

1 017 240 000

NYDOP2.1.1/A.B-12-k2012-0002

Apátsági Major Látogatóközpont - Az első
magyar Regionális Kiállítótér
(Landesaustellung-helyszín)

Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság

1 403 093 633

NYDOP2.1.1/A.B-12-k2012-0004

Hétköznapok és ünnepek egy hercegi
kastélyban - A keszthelyi Festetics-kastély
évszázadai

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit Kft.

1 819 666 367

Akciótervi nevesítésre javasolt összesen:

4 240 000 000

A NYDOP- 2.1.1/A,B-12 „A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi
helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása valamint kiemelt, nemzetközi jelentőségű
gyógyfürdők fejlesztése” kiírás kerete közkiadás alapon:

4 240 000 000

támogathatóság feltételei

A projekt folytatja a korábban
megkezdett felújítási, rekonstrukciós
programot, mely eredményeként a
kastély épületei teljes egészében
elérik eredeti pompájukat és
funkciójukat.
A 21. századi turista igényeket
kielégítő kulturális turisztikai
látogatóközpont jön létre, amely a
Pannonhalmi Főapátság turisztikai
vonzerővé fejlesztésének utolsó, 5.
üteme.
Felújításra kerül a kastélyépület és
az Amazon ház. Új állandó
kiállítások telepítése és korszerű
többfunkciós rendezvényi tér
kialakítása. Játszókert, pillangóház
és növényház létrehozása. Integrált
látogatómenedzsment rendszer
létrehozása.

Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§ szerinti eljárás
során az NFÜ határozza meg.
Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§ szerinti eljárás
során az NFÜ határozza meg.
Akciótervi nevesítés csökkentett
támogatással és összköltséggel.
A Támogatási Szerződés részletes
feltételeit a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 23/A-27.§ szerinti eljárás
során az NFÜ határozza meg.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

NYDOP2.1.1/A.B-12-k2012-0001

projekt rövid bemutatása

5

Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján
ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás a megítélt támogatás összegével egyezik meg.

12. szám

12. szám

2. melléklet az 1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozathoz

A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő neve

igényelt
összköltség
összege (Ft)

Sz-AR-vas turisztikai
fejlesztése (arborétum
fejlesztése)

Szarvas Város
Önkormányzata

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0002

Napfény kerékpárút és a
hozzá kapcsolódó
infrastruktúra kiépítése

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0003

"Kiskunság az eurázsiai
sztyepp nyugati kapuja" Ökoturisztikal fejlesztés
a Kiskunsági Nemzeti
Park területén

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0005

"Kecskeméti Ókollégium
felújítása" - az
Ókollégium református
gyűjtemények házának
kialakítása

Kecskeméti Református
Egyházközség

1 249 712 119

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0006

Kalocsa Szíve Program

Kalocsa Város
Önkormányzata

1 999 933 400

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0007

"A szecesszió magyar
ékköve - Kecskeméti
Városháza Turisztikai
fejlesztése"

Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata

2 105 264 000

1 914 447 414

976 594 300

1 243 950 000

A projekt keretében megvalósuló attrakciók Szarvason egy olyan
komplex turisztikai szolgáltatást eredményeznek, amely az
Augmented Reality (kiterjesztett valóság) és az Arborétum
ökoturisztikai látványosságait kötik össze. A projekt fő elemeit a
XXI. század technológiáját bemutató speciális városlátogató
szoftver fejlesztése, információs kiosk-ok felállítása, valamint a
történelmi Magyarország közepének turisztikai potenciálja adja.
A projekt keretében 23 km új építésű kerékpárút létesítésével 81
km-t meghaladó hosszúságú összefüggő kerékpárút létrehozása
tervezett. A kialakított útvonal korábbi mikro-régiókat is
összekapcsol, része az EURO-VELO 11 nemzetközi kerékpárút
hálózatnak, illetve részben alternatív útvonalat is kínál.
A projekt keretében a nemzeti park területén természetvédelmi és
néprajzi bemutatóhely, Duna-Tisza közi hungarikumok parkja és
tematikus túraútvonal („Attila útja”) kerül létrehozásra, továbbá
sor kerül mobil informatikai ismertető rendszer kialakítására is.
A projekt keretében mintegy 3400 négyzetméternyi épületterület
teljes felújítása, illetve építése valósul meg, lift és udvar-kert
környezet kialakításával, örökségvédelmi fejlesztésekkel, valamint
a szükséges eszközbeszerzésekkel. A funkcionálisan bővített
épületben ezen felül új turisztikai attrakciós elemek kerülnek
kialakításra.
A Kalocsa Szíve Program egy integrált turisztikai vonzerőfejlesztési projekt, mely a Város kulturális örökségének és vallási
emlékeinek attrakcióvá fejlesztését, illetve a meglévő
attrakciókhoz kapcsolódóan új, színvonalas szolgáltatások
kialakítását tűzi ki célul.
A projekt keretében Kecskemét város építészetileg egyik
legértékesebb épületének, a Városházának a rehabilitálásával és
kulturális valamint turisztikai funkciókkal való megtöltésével egy
XXI. századi technikai színvonalon működő innovatív,
nemzetközi léptékű turisztikai attrakció létrehozása tervezett, a
műemléki környezet tiszteletben tartásával.

előkészítettség szintje:
projektötlet/projektjavaslat

projektjavaslat

projektötlet

projektötlet

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

DAOP2.1.1/G-11-k2012-0002

projekt rövid bemutatása

projektötlet

projektötlet

3623

3624

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0008

Mindennapi élet a
historizáló kastélyokban
(1860-1910)

Szabadkígyós Község
Önkormányzata

DAOP2.1.1/G-11k1-2012-0010

A Tisza család öröksége
- kulturális turisztikai
látógatóközpont a geszti
Tiszta-kastélyban

Geszt Község
Önkormányzata

1 805 000 000

A szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban kerülne létrehozásra
Magyarország egyetlen, a historizáló korszakot feldolgozó
élményturisztikai látogatóközpontja (használható
bútormásolatokkal, kipróbálható korabeli tárgyakkal, interaktív
bemutatóval).

projektötlet

1 270 000 000

A projekt célja a geszti Tisza-kastély turisztikai vonzerővé
fejlesztése, amely által az épület, a park és az istálló visszakapja
régi fényét.

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
12. szám

12. szám

A DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő
neve

igényelt
összköltség
összege (Ft)

Balaton Akvárium - tematikus
öko-élménycentrum kialakítása
Siófokon

Balaton Élménypark
Kft.

3 073 000 000

DDOP2.1.1/E.F12-k1-20120004

2 millió év Pakson

Paks Város
Önkormányzata

1 198 543 308

DDOP2.1.1/E.F12-k1-20120005

Gyógyhelyi komplex fejlesztés
Harkányban

Harkány Város
Önkormányzata

582 981 900

A projekt keretében Siófok turisztikai központjában egy, a tengerek
világát és a Balaton faunáját is bemutató, egész évben működő,
nemzetközi színvonalú tematikus öko-élménycentrum tervezett, ami
a tervek szerint Siófok és a Balaton déli partjának legnagyobb önálló
turisztikai attrakciója lenne, min. 300 fős egyidejű
befogadóképességgel.
A projekt tervezett elemei:
1. elem: a Paks környékén található római lelőhely (római kori
határerőd – Lussonium romkert) információs központtal való
bővítése.
2. elem: a Lussonium romkertben előkerült jelentős leletanyag
világörökségi helyszínhez méltó bemutatása. Ezt a célt is szolgálja a
paksi ún. Deák-házban kialakítandó új állandó kiállítás.
3. elem: klímatörténeti kiállítás a Klímatörténeti Múzeumban és az
Atomenergetikei Múzeumban.
A projekt keretében a jelenleg is megvalósítás alatt lévő
Gyógyfürdőkórházi fejlesztés további fejlesztése tervezett. A
Gyógyfürdő és a Kórház között elhelyezkedő Zsigmondy sétány
rekonstrukciója és szolgáltatási elemekkel történő megtöltése a
projekt elsődleges célja, amely kiegészítő jelleggel vonz látogatókat
a rendezvények által. A projekt keretében tervezett továbbá a város
köztereinek fejlesztése is.

előkészítettség szintje:
projektötlet/projektjavaslat

projektötlet

projektötlet

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

DDOP2.1.1/E.F12-k1-20120002

projekt rövid bemutatása

3625

3626

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
száma

címe

projektgazda

A debreceni Aquaticum Gyógyfürdő
minőségorientált fejlesztése

Debreceni Gyógyfürdő
Kft.

ÉAOP2.1.1/E-12k1-20120010

TISZAVILÁG Családi vízi kalandpark
országos jelentőségű vonzerő fejlesztésére
Tiszaligetben

Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata

4 307 419 507

3 138 500 000

projekt rövid bemutatása
A projekt során a következő tevékenységek
valósulnának meg:
A strandfürdő infrastrukturális fejlesztése, bővítése,
gyógyfürdő befogadó-kapacitásának növelése, a
medencék attraktivitásának és vízfelületének növelése.
Bővül a szolgáltatáskör, a meglévők színvonalának
növelése is szükséges.
A szezonalitást mérséklő elemek kerülnek beépítésre.,
valamint biztosítva lesz akadálymentes és az egyenlő
esélyű hozzáférés.
A Tiszaligeti Strandfürdő régi fürdő részének
leválasztásával, egy olyan, Magyarországon egyedi,
családbarát vízi kalandparkot tervez kialakítani a
Projektgazda, ahol bébi kortól tinédzser korig nyújtanak
aktív vízi élményt az oda látogató gyerekeknek és
családoknak beltéri és kültéri helyszíneken. A projekt
másik része, a fesztivál infrastruktúra fejlesztése
elengedhetetlen. A fesztivál infrastruktúra fejlesztést a
Tiszaliget meglévő adottságainak és a fesztiváligények
összehangolásával tervezik, összeköttetésben a belvárosi
attrakciókkal.

előkészítettség szintje:
projektötlet/projektjavaslat

projektötlet

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉAOP2.1.1/E-12k1-20120001

igényelt
összköltség
összege (Ft)

12. szám

száma

projekt megnevezése

támogatást igénylő
neve

igényelt
összköltség
összege (Ft)

XIX. századi lovagkor
bemutatása a füzérradványi
Károlyi-kastélyban

Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága

1 956 859 630

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120002

Matyó Világ turisztikai
attrakciófejlesztés

Mezőkövesd Város
Önkormányzata

1 656 000 000

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120001

Az észak-magyarországi
ökoturisztikai hálózat
létrehozása

EGERERDŐ Erdészeti
Zrt.

2 220 000 000

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120003

Turisztikai attrakciófejlesztés
Miskolc-Tapolcán

Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata

3 328 395 172

A projekt fő célja az ország egyik kiemelkedő kultúrtörténeti,
művészettörténeti, építészettörténeti értékének turisztikai vonzerővé
fejlesztése (teljes mértékű helyreállítása és kulturális célú
hasznosítása). Egy olyan komplex szolgáltatásrendszerű és folyamatos
kihasználtságú, a minőségi turizmus feltételeinek megfelelő intézmény
létrehozása a cél, amely létrejöttével színesíti a turisztikai
szolgáltatások kínálatát, és ezzel fontos hiányt pótol az
örökségturizmus területén.
A koncepció legfőbb célja, hogy a nemzetközi hírnévnek örvendő,
immár a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő – az
UNESCO világörökség listájára várományos – matyó kultúra
továbbélését reprezentáló terület a 21. század elvárásainak megfelelő
arculatot és minél nagyobb számú attrakciót kínáljon a városba
látogató turisták számára. Nem másodlagos az a szempont sem, hogy a
Hadas városrész helyi sajátosságokat tükröző kulturális élményhez
juttassa az itt élőket, az örökség felfedezésének örömét nyújtsa az új
generációk számára, valamint segítse elő a matyó emberek
identitásának megőrzését.
A fejlesztés elsődleges célja az erdők szolgáltatási színvonalának
emelése a kerékpáros turisták, elsősorban a családok, csoportos
szabadidős kerékpárosok, lovas és gyalogos turisták számára. A
beavatkozás révén egyrészt a tartózkodási idő növekedésével nő a
szektor jövedelemtermelő képessége. Másrészt pedig az ökoturisztikai
hálózat elemeiként fejlesztendő, különféle szolgáltatásokat
(kölcsönzők, büfék, stb.) befogadó infrastruktúrára települő
vállalkozásoknál közvetlen munkahelyteremtő hatással is
számolhatunk.
A projekt alapvető célja, és egyik legfontosabb újítása, hogy általa az
erdők látogathatóságának ideje jelentősen kitolódik, időjárási
viszonyoktól jelentősen függetlenítve.
A projekt megvalósításával a városrész központi része, valamint a
Hejő patak vonalát követő területszakasz Miskolc város szerves
részévé válik, a projekt eredményeként egy, a városba szervesen
integrált rekreációs övezet alakul ki. A strand, a fürdő környékén
megújuló őspark és a Tapolca kapujáig húzódó Hejő liget
létesítményei nemcsak az idelátogatók, hanem az egész város
közössége számára jelentik majd az aktív pihenés és rekreációs
lehetőségek helyszínét, így a projekt segíti nemcsak az eddig önálló
városrészként működő Tapolca, hanem az Egyetemvárosig tartó völgy
városi szövetbe kapcsolását is.

előkészítettség szintje:
projektötlet/projektjavaslat

projektjavaslat

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉMOP2.1.1/A-12k-20120001

projekt rövid bemutatása

12. szám

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK

projektötlet

projektötlet

3627

3628

Ökoturisztikai kalandozások
a Bükkben

Bükk Hajtány Kft.

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120006

Város a Város Alatt

Eger MJV
Önkormányzata

1 396 885 700

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120007

Tokaj-hegyalja világörökségi
helyszíneinek borturisztikai
fejlesztése

Tokaj Kereskedőház
Zrt.

1 216 555 000

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120009

A tokaji Kopasz-hegy és a
város összekötése
csoportkabinos kötélpályával

Tokaj Város
Önkormányzata

1 927 923 500

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120011

A hagyományaikban élő
önfenntartó ökofalu

Komlóska Község
Önkormányzata

1 228 000 000

752 853 000

projektötlet

projektötlet

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120005

A 100 éve épült Szilvásvárad-Putnok közötti vasúti pályaszakaszt az
ország legromantikusabb vasúti pályaszakaszaként tartottak nyilván,
természeti szépsége, hasadékokon, hidakon, illetve alagutakon
átvezető vonalvezetése miatt. A projekt a Szilvásvárad-Csokvaomány
közötti 14 km-es szakasz rendbetétele mellett 9 db turisztikai
attrakciót és látványosságot tervez bemutatni, illetve lehetőséget
biztosítani a páratlan adottságú épített emlékhelyek, valamint
történelmi helyszínek – Dédes vára – megtekintésére. A projekt által
az országban egyedülálló látványosság kerülne bemutatásra, valamint
az azon résztvevők számára kivétel nélkül az ökoturizmushoz
kapcsolódó szolgáltatások, valamint azokhoz kapcsolódó élményelem
igénybevételére nyílik lehetőség.
A projekt elsődleges célja, hogy Eger város kihasználatlan, illetve
alulhasznosított pincerendszerét, elsősorban az érseki pincerendszert
jelentős nemzetközi vonzerővel bíró turisztikai attrakcióvá fejlessze,
és egyedi karakterrel, illetve hangulattal bíró földalatti attrakciókat
alakítson ki.
A kialakított turisztikai vonzerők hatékony elérése, és azok kulturált
környezetének megteremtése érdekében a projekt tér- és zöldfelület
rendezéssel kapcsolatos projektelemet is tartalmaz.
A fejlesztés hatására komplex, desztinációs szintű borvidéki
szolgáltatáscsomag jön létre, széles turista rétegek érhetőek el, a térség
turizmusból származó jövedelmei növekednek, munkahelyek
teremtődnek. A fejlesztés multiplikatív hatása révén további
vállalkozások tudnak hozzákapcsolódni a fejlesztésekhez.
A projekt célja, hogy a Kopasz-hegy tetején található kilátó (TVtorony) közvetlen elérését biztosítsa Tokaj városából egy kötélpályás
felvonó telepítésével. A Tokaj Történelmi Borvidék és Kultúrtáj
Világörökség központi helyszíne, a kiemelkedő ökológiai értékekkel
rendelkező Kopasz-hegy 10 perc alatt lesz megközelíthető a turisták
számára fix rögzítésű csoportkabinos felvonó segítségével, a
természetvédelmi hatóság által előzetesen jóváhagyott útvonalon. A
kialakítandó kötélpálya 415m szintkülönbséget hidal át, mintegy
2200m hosszúságban. Az ország első kabinos felvonója (ami a
függőszékeshez képest ilyen távolság esetén csak néhány százalék
többletköltséget jelent) külön vonzerőt jelenthet Tokaj számára, és
minden bizonnyal megnyújtja a vendégek városban tartózkodási
idejét.
„A hagyományaikban élő önfenntartó ökofalu” program
létrehozásának átfogó célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére
jellemző gazdag és sokrétű kulturális emlékanyagra, örökségre
alapozva egy korszerű infrastruktúrával és magas minőségi színvonalú
turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező komplex turisztikai attrakció
létrehozásával hozzájáruljon a megye és a régió versenyképességének
növekedéséhez.

projektötlet

projektötlet

12. szám

Nemzeti kulturális és lovas
rendezvényközpont
turisztikai célú fejlesztése
Szilvásváradon

Magyar Lovassport
Szövetség

2 512 979 101

12. szám

ÉMOP2.1.1/A-12k1-20120012

Sor kerül egy olyan komplex kulturális és lovas rendezvényközpont
kialakítására Szilvásváradon, amely méltó helyszínt biztosít egyrészt a
már meglévő, Szilvásváradon nagy hagyományokkal rendelkező
kulturális és lovas programok megrendezésére, másrészt lehetőséget
nyújt új, nagy nézőszámot vonzó rendezvények, kulturális és lovas
események megszervezésére. A kialakításra kerülő
rendezvényközpont részét képzik szabadtéri rendezvényterek,
valamint egy zárt, fedett rendezvénycsarnok kialakítása. Továbbá a
magyar lovas kultúra bemutatása, terjesztése végett kialakításra egy
olyan kiállító tér, amelyben helyet kap egy állandó fogat és lovas
kiállítás, valamint itt lehetőség nyílik különböző tematikájú időszakos
kiállítások megrendezésére is. A projekt részét képzi a Szalajka út
sétálóutcává fejlesztése, amely az egész Szalajka völgy kapujaként
funkcionál.

projektötlet
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A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK
támogatást igénylő
neve

igényelt
összköltség
összege (Ft)

projekt megnevezése

NYDOP2.1.1/A.B12-k-20120003

Szombathely történelmi, vallási
és kulturális emlékeinek
védelme és turisztikai
hasznosítása

Szombathelyi
Egyházmegye

1 281 231 486

Kastélyszínház funkcióbővítése:
Körmendi Idegenforgalmi és
Közösségi Központ

Körmend Város
Önkormányzata

1 330 940 000

Teljes lelki- és testi felüdülés
feltételeinek megteremtése
Zalakaroson

Zalakaros Város
Önkormányzata

957 832 876

NYDOP2.1.1/A.B12-k1-20120003

A szentgotthárdi barokk
templom és kolostor turisztikai
fejlesztése

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

NYDOP2.1.1/A.B12-k1-20120004

Gyógyvarázs - öt csillagban

Sárvár Város
Önkormányzata

915 477 818

NYDOP2.1.1/A.B12-k1-20120005

A soproni Szent Mihály
templom műemléki és
funkcióbővítő turisztikai célú
fejlesztése

Sopron MJV
Önkormányzata

825 982 600

NYDOP2.1.1/A.B12-k1-20120001
NYDOP2.1.1/A.B12-k1-20120002

1 958 873 196

projekt rövid bemutatása
A Püspöki palota lebombázott részeinek felépítése és turisztikai
célú hasznosítása,
A Szombathelyi Székesegyház tornyának felújítása és a templom
szobrainak, kőpárkányainak restaurálása,
A Smidt Múzeum épületének külső tatarozása és turisztikai
hasznosítása,
Történelmi értékeket bemutató 3D film elkészítése
Batthyány-Strattmann kastély színházként funkcionáló épületének
külső-belső funkcióbővítő felújítása, amely a megvalósítás után a
helyi idegenforgalmi szolgáltatások bővülését szolgálja
Az új templom környékének megújításával és kálvária építésével, a
település vallási zarándokhely jellegének erősítése
Élmény tó és park közterületi sétány és turistákat kiszolgáló
létesítmények (WC, parkoló) építése.
Kolostorépület tetőterében egy modern kiállítótér kialakítása, a
Refektórium művészeti, kulturális célú hasznosítása, kolostor
épület könyvtár helyiségének alkalmassá tétele a katalogizált
ciszter könyvtári állomány korhű körülmények közötti
bemutatására.
A belső park rendezése, udvar felújítása, kulturális térré alakítása.
Parkolók, kerékpárútvonalak kialakítása, akadálymentesítés.
Posta tér fesztiválterületté fejlesztése, a Nádasdy-vár és környezete
felújítása, a Nádasdy-vár udvarában mobil színpad és mobilnézőtér
kialakítása, sétány Posta-tértől egészen a Spirit Hotelig illetve
tematikus út kialakításra padokkal, táblákkal.
Csónakázó-tó, 5 ha vízfelület, turisztikai jellegű hasznosítása.
A Szent Mihály templom épületének műemléki felújítása és önálló
kulturális attrakcióvá tétele, külső környezetének fejlesztése,
kálvária út kialakítása. A templom melletti szomszédos ingatlanon
található sekrestyésházban az attrakcióhoz kapcsolódó kiszolgáló
és látogatóközpont funkciók kialakítása, tevékenységekhez
kapcsolódó eszközbeszerzés.

előkészítettség szintje:
projektötlet/projektjavaslat

projektjavaslat

projektötlet

projektötlet

projektötlet

projektötlet

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

száma

projektötlet
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A Kormány 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a regionális operatív programok 2011–2013. közötti idõszakra szóló akcióterveit az 1–7. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke útján – hajtsa végre utólagos
beszámolási kötelezettség mellett a regionális operatív programok 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervei
képzõdõ szabad forrásainak konstrukciók közötti átcsoportosítását az egyes prioritásokon belül azzal, hogy
a) a tartaléklistára helyezett projektjavaslatok kerüljenek támogatásra,
b) a meghirdetett felhívások kerete kerüljön – a várható igényekre figyelemmel – megnövelésre,
c) az egyes prioritásokon belüli lezárt konstrukciók kerüljenek újból megnyitásra,
3. jóváhagyja a Dél-alföldi Operatív Program 5. prioritása hazai társfinanszírozási keretének megnövelését – a regionális
programban rendelkezésre álló európai uniós társfinanszírozási forrás teljes mértékû felhasználhatóságát
biztosítandó – 0,979 Mrd Ft-tal,
4. visszavonja
a) a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai
hazai társfinanszírozási keretének növelésérõl szóló 1144/2012. (V. 10.) Korm. határozatot,
b) a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1239/2012. (VII. 17.)
Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések.

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

2012

2013

Összesen

18,11

2,78

0,00

20,89

Tartalék:

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

1.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

20,97

0,00

16,71

4,18

0,00

41,86

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra
regionálisan kiegyensúlyozott
fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1

Régió innovációs
potenciáljának a fejlesztése
1. Prioritás öszesen

18,11

2,28

0,00

0,00

0,50

0,00

18,11

2,78

0,00

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
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I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni,
melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség
megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
13,93

8,54

0,00

22,47
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

22,20

0,62

13,51

8,33

0,00

44,66

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Konstrukció célja

2013

2.1.1.

Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz
kapcsolódó szálláshelyek
minőségi és mennyiségi
fejlesztése

3,00

0,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

2.1.3

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

0,15

0,60

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

13,925

8,540

0,000

2. Prioritás öszesen

10,775

7,94
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I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával, valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk
támogatni.
A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

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

2012

2013

5,87

0,64

0,00

Összesen
6,51
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

43,05

1,30

2,96

4,11

0,00

51,42

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

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.1.

Közúti elérhetőség javítása

3.1.2.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

3.2.1.

Közösségi közlekedés
fejlesztése

1,89

0,32

0,33

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

0,00

0,00

5,87

0,64

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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3. Prioritás öszesen

3,97

2012

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

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

2012

2013

7,21

1,13

0,50

Összesen
8,84
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

4.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

36,66

0,00

7,07

1,77

0,00

45,50

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1.

Alap és járóbeteg ellátás
fejlesztése

4.1.2.

Rehabilitációs és hosszú idejű
ápolási ellátás fejlesztése

2,36

0,00

0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek és hosszú idejű ápolás
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés növelése
és a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

0,28

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1

Oktatásfejlesztés

2,35

0,85

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció
keretében óvodai feladatellátási helyek emberi erőforrások minisztere
kapacitásbővítéssel egybekötött - fejlesztése támogatható.

4.3.1

Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése
4. Prioritás öszesen

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

0,00

0,00

0,50

7,21

1,13

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

3635

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

3636

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

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

2012

2013

4,41

2,93

1,00

Összesen
8,34
0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

5.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

44,12

0,00

5,83

2,50

0,00

52,46

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

0,00

0,84

0,00

Konstrukció célja

5.1.2.

Város- és városrész
megújítási akciók

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infratsrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,53

0,11

0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve
a régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú,
eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat
bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek, a
tevékenységük megfelelő szintű ellátásához
elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával
rendelkezzenek.

5.2.1.

Környezeti értékeink védelme
környezetbiztonság

3,87

1,98

1,00

A konstrukció célja a csapadék- , valamint belvíz okozta
károk mérséklése, a helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztésével, valamint a 2000 LE
alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása, és
a partfalvédelem.

4,41

2,93

1,00

5. prioritás összesen

Dél-alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

67,04

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

emberi erőforrások minisztere

5.2.1/A,B
belügyminiszter,
5.2.1/ C,E
vidékfejlesztési miniszter

5.2.1/A
vidékfejlesztési miniszter

12. szám

5.1.1.

Integrált szociális
városrehabilitáció

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

12. szám

2. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása : 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a
vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akció.

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

2012

2013

6,42

2,13

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
8,55
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

17,36

1,09

5,50

1,96

0,00

25,91

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2013

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra fejlesztése

6,42

2,13

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

1.1.2.

Vállalati tanácsadás

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

0,00

0,00

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási
intézményekkel, K+F intézményekkel és egyéb helyi
gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló
együttműködéseinek fejlesztése, illetve létrejöttének
előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség
növelését és az innováció orientált fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

6,42

2,13

0,00

1. Prioritás összesen

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1.

2007-2010

3637
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Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve
a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fő tématerülete.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
1,36

19,43

Összesen

0,00

Tervezett ESZA arány:

20,79
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

24,29

0,40

8,39

12,00

0,00

Összesen
45,08

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

2.1.1.

Komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása

1,00

15,74

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.2.

Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése

0,00

3,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3.

Turizmusban érintett szereplők
együttműködésének ösztönzése

0,36

0,69

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

1,36

19,43

0,00

2. Prioritás összesen

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Konstrukció célja

12. szám

12. szám

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
4,72

4,56

Tervezett ESZA arány:

Összesen

0,50

9,78

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

32,28

0,50

5,98

3,30

Összesen

0,00

42,06

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

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.1.

Akadálymentesítés

3.1.2.

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

3.1.3.

3.1.4.

2012

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,00

4,56

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció
keretében óvodai feladatellátási helyek kapacitásbővítéssel egybekötött - fejlesztése támogatható.

Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

4,72

0,00

0,00

1.) Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális
szolgáltató központok fejlesztése.
2.) Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.
3.) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése.
4.) A régió szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és
kapcsolódó programjainak támogatása.

E-közigazgatás fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

4,72

4,56

0,50

3. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

3639

3640

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma

A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális
funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
1,50

0,48

Összesen

0,00

Tervezett ESZA arány:

1,98
max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

4.

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
2012
2013
2014-2015

51,24

1,50

0,00

0,48

Összesen

0,00

53,22

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

Konstrukció neve

Városfejlesztési akciók támogatása

4.1.2.

Leromlott városi területek közösségi
célú integrált rehabilitációja

4.1.3.

Pécs EKF 2010 program kiemelt
projektjeinek megvalósítása

4. Prioritás összesen

2011

2012

2013

0,00

0,48

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1,50

0,00

0,00

1,50

0,48

0,00

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi,
környezeti megújulásának elősegítése, közösségi és
szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Megjegyzés

Az EKF Pécs 2010 kiemelt projekt
összköltségének emelését a Kormány a
Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010
program egyes kiemelt projektjei
támogatásának növelésérõl a Dél-dunántúli
Operatív Program keretét érintően című,
1512/2011. (XII. 29.) Korm.határozatával
jóváhagyta.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

4.1.1.

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

12. szám

12. szám

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

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

2012

2013

22,70

5,64

0,00

Tervezett ESZA arány:

Összesen
28,34
max 10%

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

36,50

3,98

10,64

13,72

0,00

64,84

Konstrukció
kódja

5.

5.1.1.

Konstrukció neve

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

0,84

0,00

Konstrukció célja

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

nemzeti fejlesztési mniszter

5.1.2.

A közösségi közlekedés színvonalának
a javítása

0,00

0,84

0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

5.1.3.

A hálózati jelentőségű mellékúthálózat
fejlesztése

20,27

0,00

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk csökkentése.

5.1.4.

A kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése

0,00

0,00

0,00

A konstrukció célja a kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztése, a települések környezetbiztonságának növelése.

5.1.5.

Környezeti veszélyelhárítás

1,59

4,80

0,00

A konstrukció célja a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.

22,70

5,64

0,00

5. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

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

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

5.1.5/B
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

69,44

3641

3642

3. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését és a
klaszterek kialakítását, a KKV-k számára tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

8,89
17,15
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

26,04

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011

2012

2013

21,20

5,38

12,56

8,10

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

A régió vállalkozásai üzleti
hátterének fejlesztése

1.1.2.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

1.1.3

A régió innovációs
potenciáljának fejlesztése

1.1.4.

Vállalati Tanácsadás
1. Prioritás összesen

8,89

2012

16,65

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

47,24

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése
Barnamezős területek fejlesztése
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

2013

0,00

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

0,50

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

0,00

0,00

0,00

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű
tanácsadás igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

8,89

17,15

0,00

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1.

2007-2010

12. szám

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális és örökségturizmushoz, és
rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztésekhez. Támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, szolgáltatási körének bővítését,
valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció-menedzsment szervezetek létrehozását.

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

2012

Összesen

2013

2,04
29,78
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

31,82

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

26,45

0,78

23,22

7,82

0,00

58,27

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2.1.1.

Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés

2,00

26,07

0

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők
fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és
fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

2.1.2.

Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

0,00

3

0

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely működéséből
származó árbevételek növelése, ezáltal a jövedelemtermelő
képesség növelése

nemzetgazdasági miniszter

2.1.3.

Desztináció-menedzsment
fejlesztés

0,04

0,71

0

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése

nemzetgazdasági miniszter

2,04

29,78

0,00

2. Prioritás összesen

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 274,3 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

3643

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

3644

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése érdekében támogatni kívánjuk az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók
megközelíthetőségét szolgáló 4 és 5 számjegyű közutak, az önkormányzati bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztését, valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

24,54
3,89
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

28,43

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011

2012

2013

29,33

0,36

19,44

8,63

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

3.

3.1.1.

3.1.2.

Önkormányzati utak
fejlesztése

3.1.3.

Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

3.1.4.

Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése

3. Prioritás összesen

19,82

1,96

2,76

2012

0,91

0,00

1,39

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

4 és 5 számjegyű közutak
fejlesztése

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

57,76

Konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz való
hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta
környezeti károk csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

Önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok,
belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése,
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő kiszolgáló utak
gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és
gyorsabb elérése, valamint a központi lakott területek
tehermentesítése érdekében. További cél a nehezen elérhető
településrészek és a városközpontok kapcsolatának, és a
településrészek megközelíthetőségének javítása.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal
emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi
közlekedést választó utasok számának megtartása
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

1,59

0,00

24,54

3,89

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2007-2010

12. szám

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az óvodai, alap- és középfokú oktatási intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás szakellátás, valamint az egészségügyi
rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális fejlesztése.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

9,56
6,49
0,50
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

16,55

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011

2012

2013

49,36

0,00

11,63

4,93

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.
4.1.1.

Oktatási-nevelési
intézmények fejlesztése

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

65,91

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2011

2012

2013

2,00

5,30

0,00

Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények
kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása,
bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele.
Épület/rész akadálymentes építése, felújítása, átépítése,
bővítése.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Egészségügyi intézmények
fejlesztése

4,06

1,00

0,00

Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése.
Egészségügyi alapellátás fejlesztése, infrastrukturális
beruházás és eszközbeszerzés támogatásán keresztül.
Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
csökkentése érdekében.

4.1.3.

Szociális ellátás fejlesztése

3,50

0,20

0,00

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése.
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának növelése.

4.1.4.

Közösségi intézmények
fejlesztése

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.5.

Akadálymentesítés

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

emberi erőforrások minisztere

4.1.6.

Térségi közigazgatási és
közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése
4. Prioritás összesen

0,00

0,00

0,50

9,56

6,49

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

nemzeti fejlesztési miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2007-2010

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
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Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritáson belül támogatható 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése,
hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz és csapadékvíz elleni védelem. Támogatható civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

Összesen

7,88
21,86
0,00
Tartalék: 0 Mrd Ft
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből max.10 %

29,74

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011

2012

2013

56,11

0,00

12,52

17,22

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

85,85

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2011

2012

2013

0,00

9,23

0,00

A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és
a társadalmi kohézió együttes erősítése. A leértékelődő városi
területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének
támogatásával.

5.1.1.

Város- és
településfejlesztési akciók

5.1.2.

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság

7,00

12,63

0,00

2000 LE alatti települések szennyvízkezelése.
Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja.
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi vízrendezés.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a VTT
által érintett településeken.

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése

0,88

0,00

0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú ellátásához
szükséges infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

7,88

21,86

0,00

5. Prioritás összesen

5.1.2/B, C, D2, D3
vidékfejlesztési miniszter,
5.1.2/D1
belügyminiszter

5.1.2/D2, D3
belügyminiszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5.

2007-2010

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

132,59

12. szám

12. szám

4. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által
igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.

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

2012

2013

15,80

4,81

0,00

Tartalék (Mrd Ft):

Összesen
20,61
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

24,63

0,00

11,77

8,84

0,00

45,24

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

1.1.1.

Regionális kiegyensúlyozott,
térségi és helyi jelentőségű ipari
területek fejlesztése

15,80

2012

4,31

Konstrukció célja

2013

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött –
építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés
támogatása .
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal
küzdő vállalkozások fejlesztésére.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2.

Vállalati tanácsadás

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati együttműködések és
klaszterek támogatása

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1.

Régió innovációs potenciáljának
fejlesztése
1. Prioritás összesen

0,00

0,50

0,00

15,80

4,81

0,00

A régió komparatív előnyein alapuló innováció orientált
támogatási konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1.

2007-2010

nemzetgazdasági miniszter

3647

3648

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati
együttműködés kialakításával a program hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő képességének
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
4,09

23,47

Összesen

0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

27,56
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
2007-2010
2011
2012
2013
2014-2015
0,97

21,41

5,53

0,00

Összesen
60,84

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán,
meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

3,00

0,00

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a szálláshely
működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.

nemzetgazdasági miniszter

0,33

0,42

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

4,09

23,47

0,00

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2.1.1.

Versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés

3,76

20,05

2.2.1.

Szálláshelyek és szolgáltatások
minőségi fejlesztése

0,00

2.3.1.

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése
2. Prioritás öszesen

Konstrukció célja

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2.

32,94

12. szám

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
8,36

5,63

Összesen

0,00

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

13,99
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011

2012

2013

68,00

0,00

11,46

2,53

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

81,99

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Az elmaradott kistérségek szegregációjának
megakadályozása, a kistelepülések népességmegtartóképességének javítása.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

A városközponti területek által érintett akcióterületek fizikai
megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

3.2.1/A,B
vidékfejlesztési miniszter
3.2.1./C,D,F
belügyminiszter

3.2.1./C,D,F
vidékfejlesztési miniszter

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

3.1.1.

Szociális célú városrehabilitáció

0,00

3,03

0,00

3.1.2.

Funkcióbővítő városrehabilitáció

0,00

0,08

0,00

3.1.3.

Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program
kiegészítésére

1,96

2,52

0,00

3.2.1.

Környezeti értékeink védelme,
környezetbiztonság

5,80

0,00

0,00

A konstrukció célja a csapadék- ill. belvíz okozta károk
mérséklése a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztésével.
A települési környezetbiztonság növelése.

3.3.1.

Civilszervezetek fejlesztése

0,60

0,00

0,00

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges infrastrukturális fejlesztéseit
támogassa.

8,36

5,63

0,00

3.Prioritás összesen

Konstrukció célja

Elsősorban önkormányzati tulajdonú belterületi földutak
szilárdburkolatú úttá való
fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, közösségiterek,
ESZA típusú tevékenységek.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3.

2007-2010

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

3649

3650

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
9,03

13,98

Összesen

0,50

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

23,51
0,00

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

42,36

0,00

16,92

6,59

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

65,86

4.

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.1.1.

Egészségügyi alapellátás és
járóbeteg szakellátás fejlesztése

0,00

3,62

0,00

Orvosi rendelők és egészségházak, valamint járóbeteg
szakellátás fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Rehabilitációs ellátás fejlesztése

4,53

0,00

0,00

Rehabilitációs szakellátási helyek fejlesztése a lakossági
hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

Szociális ellátás fejlesztése

2,50

2,80

0,00

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellásátok,
bölcsődék infrastrukturális fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

4.2.2.

Akadálymentesítés

4.3.1

Oktatásfejlesztés

2,00

7,56

0,00

Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. Energiatakarékos és
korszerű közoktatási intézmények kialakítása, meglévő
intézmények akadálymentes felújítása, bővítése,
modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá
tétele.

4.3.2

Térségi közigazgatási és
közszolgálati rendszerek
informatikai fejlesztése

0,00

0,00

0,50

Közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai
fejlesztése.

9,03

13,98

0,50

4. Prioritás összesen

Konstrukció célja

2011-13 időszakban nem kerül meghirdetésre

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

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

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

12. szám

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
12,34
Tartalék (Mrd Ft):

0,00

Összesen

0,00

12,34
0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

2013

16,27

1,21

10,09

1,04

Indikatív forrásallokáció
2014-2015

Összesen

0,00

28,61

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

5.
5.1.1

Közúti elérhetőség javítása

5.1.2

Közösségi közlekedés
fejlesztése

5.1.3

Kerékpár-forgalmi hálózat
fejlesztése

5. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

11,84

0,00

0,00

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

0,00

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja a
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának
megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a
negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszámnövekedés elősegítése.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

0,50

0,00

0,00

12,34

0,00

0,00

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

98,01

3651

3652

5. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,51

1,26

Összesen

0,00

9,77
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011

2012

2013

17,92

0,00

6,60

3,17

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

27,69

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

1.1.1.

Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó
telephelyi, iparterületi infrastruktúra
kialakítása

8,51

1,26

1.2.1.

Klaszterek létrejöttének és fejlődésének
ösztönzése

0,00

0,00

1.3.1.

Technológia-transzfer és helyi
kezdeményezések támogatása

1.4.1.

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

0,00

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, szem előtt tartva a versenyképesség növelését és
az innováció orientált fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás igénybevételének
támogatása KKV-k számára.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Vállalkozói tanácsadás támogatása

0,00

0,00

0,00

1. Prioritás összesen

8,51

1,26

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1.

2007-2010

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

12. szám

12. szám

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt
magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,40

10,90

Összesen

0,00

13,30
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

27,60

0,92

2,20

10,18

0,00

40,90

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

2.1.1.

Kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések támogatása

2.1.2.

Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat értékét növelő egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és
minőségi fejlesztése

2.2.1.

Térségi és helyi turisztikai
együttműködési rendszerek, fejlesztése

0,39

0,61

0,00

2. Prioritás összesen

1,79

11,51

0,00

1,40

10,90

0,00

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint turisztikai
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a
turizmus versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2.

2007-2010

nemzetgazdasági miniszter

3653

3654

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

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

7,40

Összesen

0,00

8,50
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

17,17

0,00

0,68

7,82

0,00

25,67

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

3.1.1.

Település (al)központok kialakítása,
értékmegőrző rehabilitációja

3.2.1.

Leromlott vagy leromlással
veszélyeztetett városrészek
rehabilitációja (20 000 fő feletti városok,
megyei jogú városok kivételével)
3. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

1,10

7,40

0,00

Konstrukció célja

A városközpontok és városi alközpontok értékmegőrző fejlesztése.
A kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és örökségvezérelt települési környezet kialakítása.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

1,10

7,40

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2007-2010

0,00

12. szám

12. szám

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

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

2012

2013

Összesen

20,87

5,13

0,00

26,00
max. 10%

Tervezett ESZA arány (%):

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011

2012

2013

26,77

4,57

10,74

10,69

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

52,77

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

4.
4.1.1.

Környezeti értékek védelme,
környezetbiztonság növelése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

1,38

4,32

0,00

Konstrukció célja

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a 2000 LE alatti kistelepülések
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a balatoni és duna menti omlás- és
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek és az önkormányzatok összehanagolt fenntarthatósággal kapcsolatos
fejlesztéseinek támogatása.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

4.1.1/A,B, F
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/C, D, E
belügyminiszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

4.1.1/D,E
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/F
közigazgatási és igazságügyi miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2007-2010

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat
minőségének a fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása, valamint a közlekedés okozta
környezeti károk csökkentése.
4.2.1.

Kül- és belterületi utak fejlesztése

18,49

0,00

nemzeti fejlesztési miniszter

0,00
A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, belső
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő
kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése,
valamint a központi lakott területek tehermentesítése érdekében.

4.2.2.

4.2.3.

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

1,00

0,81

0,00

A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása, amelyek eredményeként egy teljes
település vagy egy szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy
több település közötti távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi
közlekedés alap-feltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális,
elővárosi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a
nemzeti fejlesztési miniszter
szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztésének támogatásával a
konstrukció kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása
(esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati
utasszám-növekedés elősegítése.

0,00

0,00

0,00

4. Prioritás összesen

20,87

5,13

0,00

3655

Közösségi közlekedés fejlesztése

nemzeti fejlesztési miniszter

3656

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása; korszerű és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer
kialakítása; az egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésea; közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon történő - hozzáférhetővé tétele a régió településein,
akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások elérhetősége érdekében.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció*
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,07

0,00

Összesen

0,50

2,57

Tervezett ESZA arány (%):

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011

2012

2013

20,52

0,00

2,07

0,50

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014-2015

Összesen

0,00

23,09

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete*
(Mrd Ft)
2011

5.1.1.

Közoktatási infrastrukturális fejlesztés

5.2.1.

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának növelése

5.2.2.

Kistérségi szinten elérhető szociális
alapszolgáltatások

5.3.1.

Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek

5.3.2.

Utólagos akadálymentesítés
5. Prioritás összesen

2012

Konstrukció célja

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

2,07

0,00

0,00

Rehabilitációs ellátás fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális és
szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében.

0,00

0,00

0,50

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek fejlesztése.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
2,07

0,00

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

5.

2007-2010

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere

0,50

Közép-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

60,14

12. szám

12. szám

6. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritástengely a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió erősítését is –
köszönhetően a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök
alkalmazásának.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
28,08
24,97
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

Összesen
53,05

0,00

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015

113,92

47,09

5,96

0,00

0,00

Összesen
166,97

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

1.

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

1.1.1.

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység, valamint a K+F és
technológiai együttműködések fejlesztése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.2.

Kutatási központok fejlesztése,
megerősítése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.3.

Innovációs és technológia parkok
támogatása, pólus innovációs klaszterek
támogatása

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4.

Vállalati innováció ösztönzése

1.1.5.

Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.6.

Vállalkozások beszállítói és technológiai
innovációs együttműködésének fejlesztése

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1.

Vállalati technológia fejlesztés

6,90

11,28

11,38

13,52

0,00

0,00

Vállalkozások technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása meglévő,
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. Innováció
menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók
foglalkoztatásával és új piacok szerezésével, amelynek keretében előnyben
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

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

nemzetgazdasági miniszter

3657

3658

Munkalehetőségteremtő beruházások
támogatása a leghátrányosabb
kistérségben
Nemzetközi szolgáltatóközpontok
létrehozása, fejlesztése
Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Vállalati folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem támogatása

1.2.5.

1,80

0,00

0,00

Minőség-, környezet és egyéb irányítási
rendszerek, szabványok bevezetésének
támogatása
E-kereskedelem, és egyéb eszolgáltatások támogatása
Szélessávú körzethálózati fejlesztések
támogatása
Logisztikai központok és szolgáltatások
fejlesztése

1.2.6.
1.2.7.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Üzleti környezet tanácsadás

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások
hatékony alkalmazásával a belső vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a
hazai KKVszektor versenyképességének növekedésével.
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági miniszter

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése,
amelyek biztosítják a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók számára az egyenlő
esélyeket. Innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzése.

1.4.4.

Esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása
a foglalkoztatásban

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

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

0,00

0,00

0,00

1.5.2.

Gazdasági együttműködések és hálózatok
fejlesztése

0,00

0,07

0,00

A vállalkozások más vállalkozásokkal valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek fejlesztésének illetve létrejöttének előmozdítása,
szem előtt tartva a versenyképesség növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

1.5.3.

Vállalkozásfejlesztési létesítmények
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági miniszter

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

0,00

0,00

28,08

24,97

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

Konstrukció célja

nemzetgazdasági miniszter

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül összesen

8,10

A vállalkozás fejlesztését szolgáló alap- és emeltsztintű tanácsadás
igénybevételének támogatása KKV-k számára.

nemzetgazdasági miniszter

JEREMIE

2007-2013
1.3.1

Hitel program mikrofinanszírozó
szervezetek és hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások részvételével

31,93

1.3.2

Garancia program hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások részvételével

1.3.3.

Közösen létrehozott kockázati tőkealapok
Pénzügyi eszközök összesen

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben
finanszírozott mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes
kamatozású hitelek nyújtásával.

nemzetgazdasági miniszter

7,09

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása.

nemzetgazdasági miniszter

4,04

A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő innovatív
mikro-, kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.

nemzetgazdasági miniszter

43,06

A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül meghatározásra.

12. szám

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
(max 500 karakter)

A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a környezetileg
fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A fő- és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok
térnyerését.

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

2012

2013

Összesen

0,00

13,67

0,00

13,67

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

max 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

68,30

0,00

13,67

0,00

0,00

81,97

Konstrukció
kódja

2.1.1

2.1.2
2.2.1
2.3.1

Konstrukció neve

Közúti elérhetőség javítása

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

13,67

0,00

Regionális kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
A régió külső elérhetőségét javító
közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
2. Prioritás összesen

0,00

13,67

0,00

Konstrukció célja

A 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos mellékúthálózat minőségének
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti
károk csökkentése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

3659

3660

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011
3,77

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
7,43

Összesen

0,00

11,20
max. 10 %

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

45,61

1,47

5,28

4,45

0,00

56,81

3.

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

3.1.1

Versenyképes turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés

1,45

7,10

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozásán, meglevők fejlesztésén, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai turizmus
szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági miniszter

3.1.2

Turisztikai fogadóképesség fejlesztése

0,09

0,00

0,00

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen
keresztül a turizmus versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági miniszter

3.2.1

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.3.1

Természeti értékek védelme
Élőhely-megőrző mező- és
erdőgazdálkodás infrastrukturális
alapjainak megteremtése
Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat
infrastrukturális fejlesztése
Vízgazdálkodási tevékenységek

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

belügyminiszter

3.3.2

Települési hulladéklerakók rekultivációja

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési miniszter

3.2.2
3.2.3

3.3.3

Megújuló energia-hordozó felhasználás
növelése

3.3.4

Fenntartható életmód és fogyasztás
3. Prioritás összesen

2,19

0,38

0,00

3,72

7,48

0,00

A kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés
elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és
villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül
csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A konstrukció elsősorban az együttműködő
villamosenergia hálózatba termelő kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget
üzemmódban működő villamosenergia-termelő kapacitások kiépítését, tovább a
földgáz hálózatba táplálható biometán termelést támogatja.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

nemzeti fejlesztési miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

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

vidékfejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

12. szám

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások minőségi
erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, energiahatékonyságra.

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

2012

2013

Összesen

7,43

1,32

0,50

9,25

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

90,28

0,00

8,08

1,17

0,00

99,53

Konstrukció
kódja

4.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

4.1.1.

A szakképzés és felnőttképzés
infrastruktúrájának fejlesztése

emberi erőforrások minisztere

4.1.2.

Az integrált foglalkoztatási és szociális
szolgáltató rendszer kialakítása

emberi erőforrások minisztere

4.2.1.

A felsőoktatási kapacitások fejlesztése

4.3.1.

Közép-magyarországi régió fekvőbetegszakellátási intézményrendszerének
fejlesztése

4.3.2.

Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése
a Közép-magyarországi régióban

4.3.3.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.1.

A Közép-magyarországi régió
egészségügyi informatikájának fejlesztése

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése

4.5.3.

Önkormányzatok illetőleg önkormányzati
feladatellátást biztosító egyes
közszolgáltatások akadálymentesítése

4.6.1.
4.7.1.

emberi erőforrások minisztere

1,08

0,00

0,00

Alapvető cél a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok (PIC III.) informatikai és
orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem engedélyköteles építési
beruházások támogatásával.

0,00

Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és publikálása,
ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és felelősségi
szabályrendszerének létrehozása.

Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása
Elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése
4. Prioritás összesen

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

0,00

0,63

Bentlakásos intézmények korszerűsítése,
kiváltása
Állami fenntartású közintézmények
akadálymentesítése
Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése

4.5.2.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere

2,71

0,00

0,00

Új bölcsődék létrehozása, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása amennyiben a fejlesztés kapacitásbővülést
eredményez.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

3,64

0,69

0,00

Közoktatási intézmények - ezen belül óvodai feladatellátási helyek - fejlesztése.

0,00

0,00

0,50

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek.

7,43

1,32

0,50

emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

3661

3662

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Települési területek megújítása
1. Prioritás tartalma

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók
végrehajtását.

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

2012

2013

Összesen

0,00

11,23

0,00

11,23

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

max. 10%

KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

69,58

0,00

0,00

11,23

0,00

80,81

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

Konstrukció neve

5.1.1

Szociális célú városrehabilitáció

5.2.1

Pest megyei település-központok
fejlesztése

5.2.2

Budapesti integrált városfejlesztési
program

5.2.3

Gazdaságélénkítő városfejlesztés
(JESSICA konstrukció)
5. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,00

8,23

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

11,23

0,00

Konstrukció célja

A leértékelődő városi területek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

A városi szövet átalakítása kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a
kívánt mértékben finanszírozott, megtérülést eredményező beruházások
segítségével.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi
miniszter
emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

Közép-magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

141,46

Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (pénzügyi eszközök
nélkül, Mrd Ft)

98,41

12. szám

12. szám

7. melléklet az 1403/2012. (IX. 26.) Korm. határozathoz

1\XJDWGXQiQW~OL2SHUDWtY3URJUDP
$NFLyWHUY

,3ULRULWiVEHPXWDWiVDSULRULWiV5HJLRQiOLVJD]GDViJIHMOHV]WpV
3ULRULWiVWDUWDOPD
3ULRULWiVU|YLGWDUWDOPD
(m ax.500 karakter)
$SULRULWiVWiPRJDWiVWQ\~MWD]]OHWLN|UQ\H]HWIHMOHV]WpVpKH]LSDULSDUNRNLSDULWHUOHWHNLQNXEiWRUKi]DNWHOHSKHO\HNOpWUHKR]iViKR]IHMOHV]WpVpKH]7iPRJDWiVUDNHUODYiOODONR]iVRN
iOWDOLJpQ\EHYHWWWDQiFVDGiVD]~MRQQDQOpWUHM|WWVDPiUPĦN|GĘNODV]WHUHNHJ\WWPĦN|GpVHN$]LQQRYiFLyWHUMHGpVHIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQWHFKQROyJLDWUDQV]IHULURGiNNHUOQHN
WiPRJDWiVUD

$SULRULWiVWHPH]pVH±NLtUiVRNNHUHWH
,QGLNDWtYIRUUiVDOORNiFLy
0UG)WIRO\yiURQ+8)(85iUIRO\DPRQ
2011
2012
2013
7,44

2,47

gVV]HVHQ

0,00

9,91

7HUYH]HWW(6=$DUiQ\  PD[

$SULRULWiVWHPH]pVH±N|WHOH]HWWVpJYiOODOiV ,+G|QWpV

2011

,QGLNDWtYIRUUiVDOORNiFLy
0UG)WIRO\yiURQ+8)(85iUIRO\DPRQ
2012
2013
2014-2015

14,91

1,41

6,61

1,89

0,00

gVV]HVHQ
24,82

,,$WiPRJDWiVLNRQVWUXNFLyN|VV]HIRJODOyDGDWDL  
.RQVWUXNFLyNyGMD

.RQVWUXNFLyQHYH

3iO\i]DWRNNLHPHOWSURMHNWHN
PHJKLUGHWKHWĘNHUHWH
(M rd Ft)
2011

2012

$NRQVWUXNFLyFpOMD

$NRQVWUXNFLyV]DNPDL
WDUWDOPipUWIHOHOĘV
m iniszter

QHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHU

2013

1.1.1.

9iOODODWLHJ\WWPĦN|GpVHNpV
NODV]WHUHNWiPRJDWiVD

0,00

0,20

0,00

$YiOODONR]iVRNPiVYiOODONR]iVRNNDOYDODPLQWRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNNHO
.)LQWp]PpQ\HNNHOpVHJ\pEKHO\LJD]GDViJLV]HUHSOĘNNHONODV]WHU
IRUPiEDQPHJYDOyVXOyHJ\WWPĦN|GpVHLQHNIHMOHV]WpVHLOOHWYHOpWUHM|WWpQHN
HOĘPR]GtWiVDV]HPHOĘWWWDUWYDDYHUVHQ\NpSHVVpJQ|YHOpVpWpVD]
LQQRYiFLyRULHQWiOWIHMOHV]WpVHNHOĘVHJtWpVpW

1.2.1.

9iOODODWLWDQiFVDGiV

0,00

0,00

0,00

$YiOODONR]iVIHMOHV]WpVpWV]ROJiOyDODSpVHPHOWV]WLQWĦWDQiFVDGiV
LJpQ\EHYpWHOpQHNWiPRJDWiVD..9NV]iPiUD

QHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHU

,SDULSDUNFtPPHOUHQGHONH]ĘLSDULSDUNRNIHMOHV]WpVH
,QNXEiWRUKi]DN±V]ROJiOWDWiVIHMOHV]WpVVHOHJ\EHN|W|WW±pStWpVHEĘYtWpVH
pVIHMOHV]WpVH
%DUQDPH]ĘVWHUOHWHNIHMOHV]WpVH
0XQNDKHO\WHUHPWpVVHOHJ\EHN|W|WWWHOHSKHO\IHMOHV]WpVWiPRJDWiVD
6]pFKHQ\L7ĘNHDODS.H]HOĘPĦN|GWHWpVHDKHO\LIRJODONR]WDWiV
V]HPSRQWMiEyOMHOHQWĘVGHIRUUiVKLiQQ\DON]GĘYiOODONR]iVRN
IHMOHV]WpVpUH

QHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHU

1.3.1.

%HIHNWHWpVLN|UQ\H]HWIHMOHV]WpVH

3ULRULWiV|VV]HVHQ

7,44

2,27

0,00

7,44

2,47

0,00
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WDUWDOPDWHNLQWHWpEHQ
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1.

2007-2010

3663

3664

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű
fejlesztése, mely tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző
ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
5,47

9,15

Összesen

0,00

14,62

Tervezett ESZA arány (%): max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

21,51

3,48

6,49

4,66

Összesen

0,00

36,13

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

Konstrukció neve

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális
örökségének fenntartható
hasznosítása, valamint a természeti
értékeken alapuló aktív turisztikai
programok fejlesztése

2.2.1.

Szálláshelyek bővítése és
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése

2.3.1.

Helyi, térségi desztináció
menedzsment szervezetek
létrehozása, fejlesztése
2. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

2011

2012

2013

4,62

9,15

0,00

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése,
valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

0,85

0,00

0,00

5,47

9,15

0,00

- Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése.
- Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

12. szám

12. szám

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását
és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,00

6,63

Összesen

0,00

6,63

Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

25,21

2,22

1,45

2,97

0,00

Összesen
31,84

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

3.1.1.

Városközponti területek és leromlott
városrészek fejlesztése

0,00

5,63

0,00

3.2.1.

Helyi és helyközi közösségi
közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítása

0,00

1,00

0,00

0,00

6,63

0,00

3. Prioritás összesen

A konstrukció célja

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált rehabilitációja.
A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása települési
infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi közösségi közlekedési
rendszerek fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

belügyminiszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
emberi erőforrások minisztere,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter,
nemzeti fejlesztési miniszter

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015

nemzeti fejlesztési miniszter

3665

3666

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelelően.
Az alsóbbrendű közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
8,89

0,00

Összesen

0,00

8,89

Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

21,60

2,91

5,90

0,08

0,00

30,49

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

4.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

4.1.1.

Környezetvédelmi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

4.2.1

Felszíni vizek minőségének javítása
és felszíni vizek okozta kockázatok
csökkentése

2,58

2012

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

A 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése, a
környezetbiztonság növelése. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése.
A települési szilárd és folyékony hulladéklerakók rekultivációja. A
fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek programjainak támogatása.

4.1.1/A, C, D
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/B
belügyminiszter

4.1.1/B
vidékfejlesztési miniszter,
4.1.1/D
közigazgatási és igazságügyi
miniszter

belügyminiszter

vidékfejlesztési miniszter

2013

0,00

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket összekötő, országos
mellékúthálózat minőségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken
élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének javítása, valamint a közlekedés okozta környezeti
károk csökkentése.
4.3.1

Térségi közlekedési kapcsolatok
fejlesztése

0,00

0,00

8,89

0,00

0,00

A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat
célja ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális
egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti
távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

nemzeti fejlesztési miniszter

12. szám

4. Prioritás összesen

6,32

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

12. szám

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2,15

2,74

Összesen

0,50

5,39

Tervezett ESZA arány (%): 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

5.

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

22,32

3,41

1,89

0,09

0,00

27,71

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

5.1.1.

Szociális infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztése

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

0,26

0,00

0,00

A konstrukció célja

Bölcsödék fejlesztése.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

emberi erőforrások minisztere

5.2.1.

Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése

1,89

0,56

0,00

- Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása.
- Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése.
- Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása, rehabilitáció
szolgáltatások fejelsztése a lakossági hozzáférés növelése és a földrajziregionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése
érdekében.

5.3.1.

Kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

0,00

2,18

0,00

Közoktatási intézmények fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

5.4.1.

A regionális információs társadalom
kiteljesítése

0,00

0,00

0,50

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai
fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi
miniszter

2,15

2,74

0,50

5. Prioritás összesen

emberi erőforrások minisztere

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Nyugatl-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013 ÖSSZESEN (Mrd Ft)

45,44

3667

3668

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

12. szám

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
2012. szeptember 1. és 2012. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási
vállalkozók jegyzékérõl
2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
AOF-Tour Kft.
6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 1.
tel.: +36-1/325-6185
fax: +36-1/325-6185
eng. szám: U-001394
Bejegyezve: 2012. 09. 04.
Bottyán Invest Bt.
2162 Õrbottyán, Rákóczi u. 207.
tel.: +36-27/633-657
fax: +36-27/633-657
eng. szám: U-001393
Bejegyezve: 2012. 09. 03.
Club Holiday Group Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
1126 Budapest, Böszörményi út 35/B
tel.: +36-1/999-8501
fax: +36-1/999-7943
eng. szám: U-001395
Bejegyezve: 2012. 09.05.
Dráva Üzletház Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
1130 Budapest, Dráva u. 18–22.
tel.: +36-1/788-5118
fax: +36-1/788-5118
eng. szám: U-001400
Bejegyezve: 2012. 09. 27.
Földkörüli Utazás Debrecen Kft.
4024 Debrecen, Rákóczi út 1–5.
tel.: +36-52/534-027
fax: +36-52/534-027
eng. szám: U-001391
Bejegyezve: 2012. 09. 03.
Jupiter Trade Center Kft.
2030 Érd, Balázs u. 7.
tel.: +36-30/590-5818
fax: +36-23/361-928
eng. szám: U-001392
Bejegyezve: 2012. 09. 03.
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Next Holiday Kft.
6720 Szeged, Oroszlán u. 1. II. em. 3.
tel.: +36-30/249-3220
fax: +36-62/648-476
eng. szám: U-001396
Bejegyezve: 2012. 09.10
Toc Partner Utazási Iroda Kft.
1133 Budapest, Tisza u. 7. III. em. 29.
tel.: +36-1/330-7868
fa. +36-1/330-7868
eng. szám: U-001399
Bejegyezve: 2012. 09. 19.
Travel Feeling Kft.
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
tel.: +36-1/269-2168
fax: +36-1/269-2168
eng. szám: U-001398
Bejegyezve: 2012. 09. 17.
Travel Games Utazási Iroda Kft.
6035 Ballószög, V. körzet tanya 105.
tel.: +36-70/376-4881
fax: eng. szám: U-001397
Bejegyezve: 2012. 09. 17.

2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása
szerint utazásszervezõ tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti idõszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása
szerint utazásközvetítõ tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti idõszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
kérelemre törölt engedélyek
MEEX Travel Utazási Iroda Kft.
1051 Budapest, Zrínyi u. 4. 2. em.
tel.: +36-96/518-795
fax: +36-96/518-795
eng. szám: U-000855
Törölve: 2012. 08.23.
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Coach Budapest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel.: +36-1/391-6849
fax: +36-1/398-7410
eng. szám: U-000595
Törölve: 2012. 09. 11.

2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerõssé vált, hivatalból törölt engedélyek
A fenti idõszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2012. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
jogerõre emelkedett, hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek
A fenti idõszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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A Kormány 272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3–4. alcím, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 40. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

2. §

(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. § a) 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)
„a) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja, – pályakezdõ, valamint megváltozott
munkaképességû személy esetében három hónapja – a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény szerinti álláskeresõ, és”
(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települések körét – a fõvárosi és megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelõsége véleményének meghallgatásával – a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: munkaügyi központ) határozza meg.”
Az R1. a következõ alcímmel és 4–5. §-sal egészül ki:

„Lakhatási támogatás
4. § (1) Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresõnek
a) akit legalább három hónapja álláskeresõként tartanak nyilván,
b) aki olyan legalább hat hónap idõtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejû munkaviszonyt vagy
közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re
van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta – tömegközlekedési eszközzel
történõ oda- és visszautazás ideje 6 órát meghaladja,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés
helyétõl való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytõl a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel
történõ oda- és visszautazás ideje nem éri el a hat órát,
d) akinek az utolsó munkahelye nem a munkavégzés helye szerinti településen, továbbá nem annál a foglalkoztatónál
volt, amellyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelõ településen bérleti
jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
f) aki nem részesül a kérelem idõpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályakezdõ álláskeresõnek is nyújtható, azonban pályakezdõ álláskeresõ
esetében az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott idõtartamot, valamint az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feltételt nem kell vizsgálni.
(3) A támogatás csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló esetében az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feltétel hiányában is nyújtható. E bekezdés alkalmazásában csoportos létszámleépítéssel érintett
munkavállalónak azt a munkavállalót kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében
a felmondást írásban közölte.
(4) A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülõ
a) a lakhatási támogatás segítségével létrejövõ munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya rendszeres jövedelmet
biztosít,
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b) érvényes munkaszerzõdéssel vagy kinevezéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza
a munkavégzés helyét is,
c) bérleti szerzõdéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy az (1) bekezdés c) pontban meghatározott feltételeknek
megfelelõ településen lévõ lakóingatlanra bérlõként legalább a támogatás idõtartamának felére létesített bérleti
jogviszonya fennállását, és
d) az a) pontban meghatározott jogviszonyból származó havi bruttó jövedelme, nem haladja meg a kötelezõ
legkisebb munkabér 300 százalékát.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában lakóingatlan a saját tulajdonában vagy a vele együtt élõ házastárssal
közös tulajdonban lévõ olyan lakás céljára szolgáló ingatlan, amely beköltözésre alkalmas.
(6) A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelõzõen kell benyújtani.
(7) A lakhatási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülõ személy
a) munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya az adott munkaadónál a támogatás idõtartama alatt megszûnik, és
a megszûnést követõ 30 napon belül nem létesít az (1) bekezdés b)–d) pontjában, a (4) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelõ új munkaviszonyt,
b) bérleti jogviszonya megszûnik, és a támogatás idõtartama alatt nem létesít újabb bérleti jogviszonyt,
c) havi bruttó jövedelme meghaladja a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott mértéket,
d) öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válik jogosulttá,
e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ lakóingatlant szerez.
5. § (1) A támogatás folyósításának idõtartama tizennyolc hónap.
(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) az elsõ hat hónapban 100 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 60 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 40 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg.
(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az elsõ hat hónapban a 150 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 90 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 60 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevõ közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek
a támogatás feltételeinek.
(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan
a) az elsõ hat hónapban a 200 ezer Ft-ot,
b) a második hat hónapban a 120 ezer Ft-ot,
c) a harmadik hat hónapban a 80 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek
tekintetében a fogyatékosság fennállásának idõpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás a támogatás feltételeinek megfelelõ személyek
között egyenlõ arányban oszlik meg.
(7) A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.
(8) A (7) bekezdés alkalmazása szempontjából közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj,
a villamos energia, a távfûtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség vehetõ figyelembe.
(9) A támogatás idõtartama alatt a munkavállaló részére egymást követõen több ingatlanra kötött bérleti szerzõdés
esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.
(10) A támogatás folyósítási idõtartamának kimerítését követõen újabb támogatás a támogatás lejártát követõ
36 hónap elteltével állapítható meg.”
3. §

(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2–4. §-ban meghatározott támogatás – kérelemre – nyújtható.”
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(2) Az R1. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 4. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, születési helyét és
idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a munkáltató megnevezését, a foglalkoztatásának tervezett helyét,
munkakörét, a létesítendõ munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban várható jövedelmét, lakhatás céljára
tervezett ingatlan megjelölését, az utolsó munkavégzési helyének megnevezését, továbbá a támogatás feltételeire
vonatkozó nyilatkozatait.”
(3) Az R1. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. §-ban szabályozott támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a munkaszerzõdést, amelynek a kötelezõ tartalmi
elemeken kívül tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és a foglalkoztatni kívánt álláskeresõ lakóhelyét és tartózkodási
helyét. A tartózkodási helynek meg kell egyeznie a foglalkoztatás helyével vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelõ településsel.”
4. §

(1) Az R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatást a munkaadó részére havonta utólag kell folyósítani. A 2. §-ban
meghatározott támogatást a munkavállaló részére a munkaadó útján kell folyósítani. A munkaadói igénylésnek
tartalmaznia kell a munkavállaló adatait, továbbá ahhoz mellékelni kell a kifizetés tényét igazoló bizonylatokat és elsõ
ízben a munkaszerzõdést is.”
(2) Az R1. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 4. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását
követõen utólag kell folyósítani.”
(3) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatalának a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség), 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 kirendeltség látja el.”
(4) Az R1. 7. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A 4. §-ban meghatározott támogatásról hatósági keretszerzõdést kell kötni. A támogatás mértékét hat
hónaponként külön hatósági szerzõdésben kell meghatározni.”
(5) Az R1. 7. §-a a következõ (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A 4. §-ban meghatározott támogatásban részülõ munkavállaló haladéktalanul köteles a támogatást folyósító
szervnek bejelenteni, ha a körülményeiben olyan változás következik be, amelynek következtében támogatásra nem
lenne jogosult.”
(6) Az R1. 1. § c) pontjában a „lakhatási hozzájárulás megtérítése” szövegrész helyébe a „lakhatási támogatás” szöveg lép.
(7) Az R1. 7. § (5) bekezdésében a „A 2. §-ban” szövegrész helyébe a „A 2. §-ban és a 4. §-ban” szöveg lép.

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában a „kirendeltségeire”
szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére” szöveg lép.

3. 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
6. §

(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
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támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a fõvárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban:
munkaügyi központ), a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási,
munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban: kirendeltség), valamint”
(2) Az R2. 1. § d) pont db) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed
d) arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki, illetõleg amely)
„db) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció keretében megvalósításra kerülõ
kiemelt projektben (a továbbiakban: 1.1.1. /08/1 Program)”
(vesz részt.)
7. §

(1) Az R2. 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül – álláskeresõként való nyilvántartásba vétel hiányában is –,
az 1.1.2. Programba bevonható az a személy is, aki a Programba való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben,
gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy keresõ
tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az elõzõekben felsorolt ellátások folyósításának megkezdését
megelõzõen, vagy az ellátás folyósítása alatt szûnt meg, és a Programba történõ bevonásának idõpontjában nem
folytat keresõ tevékenységet.”
(2) Az R2. 2. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A Programba a (2) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerõpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából
álláskeresõként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható.”
(3) Az R2. 2. § (4) bekezdés 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 munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban
vagy álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásban részesült.”
(4) Az R2. 3. § b) pontja a következõ be) ponttal egészül ki:
(Az 1.1.2. Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:
b) elhelyezkedést segítõ támogatások:)
„be) lakhatási támogatás;”

8. §

Az R2. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott támogatásokra a 4–10. §-ban foglalt rendelkezéseket
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy
a) az álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásának nem feltétele, hogy a kérelmezõ álláskeresõként
legyen nyilvántartva,
b) az 1.1.1./08/1 Program keretében nyújtható támogatások esetében az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt
rendelkezés nem alkalmazható, és a bértámogatás legfeljebb 12 hónapra, a foglalkoztatót terhelõ bér és az ahhoz
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60 százalékának mértékéig adható.
c) az 5. §-ban meghatározott bértámogatás nem nyújtható olyan személy foglalkoztatásához, aki nem minõsül
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészébõl nyújtott foglalkoztatást bõvítõ támogatás szempontjából
külön jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességû személynek.”

9. §

(1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.1.2. Programot, valamint az 1.1.1. Programot (a továbbiakban: Programok) a Minisztérium koordinálásával
kedvezményezettként a munkaügyi központ hajtja végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos
ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye
szerint illetékes kirendeltség jár el.”
(2) Az R2. 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó
székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”
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Az R2.
a) 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a Program célcsoportjába azok
az álláskeresõk tartoznak, akik” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen
az 1.1.2. Program egyik célcsoportjába azok az álláskeresõk tartoznak, akik”,
b)

2. § (4) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, valamint 17. § (2) és (4) bekezdésében
a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”,

c)

II. részében a „A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott
munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”” alcíme helyébe a „Társadalmi
Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1./08/1 konstrukció: „Megváltozott munkaképességû emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”” alcím,

d)

11. § (1) bekezdésében, 12. §-át megelõzõ alcímében, valamint a 12. § (1) bekezdésében az „1.1.1. Program”
szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Program”,

e)

11. § (2) bekezdésében az „1.1.1. Programra” szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Programra”,

f)

11. § (3) bekezdésében az „1.1.1. Programba” szövegrész helyébe az „1.1.1./08/1. Programba”

g)

17. § (5) bekezdésében az „a 12. § (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „a 12. § (2) bekezdés b) és
c) pontjában”
szöveg lép.

4. 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
11. §

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 továbbiakban: R3.) 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ), valamint Budapest Fõváros Kormányhivatala
fõvárosi kerületi hivatala foglalkoztatási, munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére, továbbá
a Pest megyei Kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási, munkaerõpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási
szervére (a továbbiakban együtt: kirendeltség),”

12. §

(1) Az R3. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Programba a (1) bekezdésben foglaltakon kívül kizárólag munkaerõpiaci szolgáltatások igénybevétele céljából
álláskeresõként nem nyilvántartott 25. életévét be nem töltött fiatal is bevonható.”
(2) Az R3. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Programba nem vonható be az a személy,)
„e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges
képesítést szerzett, és munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatásban vagy bértámogatásban
vagy álláskeresõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásban részesült.”
(3) Az R3. 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Álláskeresõként való nyilvántartásba vétel hiányában a Programba bevonható az a személy is, aki a Programba
való jelentkezéskor gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban,
valamint ápolási díjban részesül, feltéve, hogy keresõ tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonya az elõzõekben
felsorolt ellátások folyósításának megkezdését megelõzõen, vagy az ellátás folyósítása alatt szûnt meg, és
a Programba történõ bevonásának idõpontjában nem folytat keresõ tevékenységet.”
(4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett az a személy, aki három
hónapja a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti álláskeresõ.”
(5) Az R3. 3. § b) pontja a következõ be) ponttal egészül ki:
(A Program alapján a következõ támogatások nyújthatók:
b) elhelyezkedést segítõ támogatások:)
„be) lakhatási támogatás;”
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13. §

(1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre.
A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy
lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”
(2) Az R3. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó
székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

14. §

Az R3.
a) 2. § (1) bekezdésében az „A Programba olyan, a munkaügyi központok által álláskeresõként nyilvántartott
személy vonható be,” szövegrész helyébe az „A Programba – a (2a) bekezdésben foglaltakon kívül –
az az álláskeresõ vonható be,”,
b) 5. § (8) bekezdésében az „a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe
az „a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény”
szöveg lép.

5. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
15. §

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet „Eljárási szabályok” alcíme
a következõ 7/E. §-sal egészül ki:
„7/E. § A társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter a közfoglalkoztatásért, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter kezdeményezésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott közfoglalkoztatónál folyó
közfoglalkoztatási program esetében az irányítása alatt mûködõ állami felnõttképzési intézményt kizárólagos képzést
folytató szervezetként jelölheti ki.”

16. §

Hatályát veszti
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében
nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint
b) a szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdésében az „a munkaügyi tanács és” szövegrész.

6. Záró rendelkezések
17. §

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 9. §, a 11. §, valamint a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 8. §-a az EK szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvántartásáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános
csoportmentességi rendelet) (HL.L. 214/3/2008.08.09. 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (X. 9.) NGM utasítása
a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének,
továbbá a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl,
valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról
1. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekû adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról szóló szabályzatot jelen
utasítás mellékleteként adom ki.

2. §

Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kommunikációjáról, a közérdekû adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról szóló
12/2010. (III. 26.) NFGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 28/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz

I. rész
A kommunikáció rendje
1. Nyilatkozattétel
1.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) Kommunikációs Titkársága referatúra rendszerben látja
el a kommunikációs teendõket.

2.

A Nemzetgazdasági Minisztérium – valamint vezetõinek (miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkárok,
helyettes államtitkárok) teljes körû kommunikációja – a 3. pontban foglalt kivétellel – kizárólag a Minisztérium
Kommunikációs Titkárságának feladatkörébe tartozik.

3.

Önálló nyilatkozattételi joggal a miniszter, a közigazgatási államtitkár és az államtitkárok rendelkeznek. Miniszteri,
közigazgatási államtitkári vagy államtitkári felhatalmazással a helyettes államtitkárok nyilatkozhatnak.

4.

A nyilatkozattételt minden esetben a Kommunikációs Titkárság vezetõjével történõ egyeztetés elõzi meg.
A Kommunikációs Titkárság egyúttal a nyilatkozattételrõl informálja a Miniszteri Kabinetet. A szervezeti egység,
amelyhez a nyilatkozattétellel kapcsolatosan megkeresés érkezik, a megkeresést azonnal átirányítja a
Kommunikációs Titkársághoz.

5.

Az egyeztetés során a Kommunikációs Titkárság vezetõje a Miniszteri Kabinettel egyetértésben dönt a téma
jellegének, a médium jelentõségének és egyéb körülmények (pl. mûsoridõ, nézettségi-hallgatottsági adatok)
mérlegelése után a válaszadás szükségességérõl, módjáról, szintjérõl és idejérõl.

2. Eseményekkel összefüggõ kommunikáció
1.

Az államtitkárságok folyamatosan tájékoztatják a Kommunikációs Titkárságot a szakterület bármely
munkatársának meghívásával zajló nyilvános eseményekrõl (idõpontja, helyszíne, résztvevõ személye), beleértve
a nem NGM által szervezett rendezvényeket (konferenciák, workshopok, kiállítások, ünnepségek, egyéb nyilvános
szereplések) is.

2.

A Kommunikációs Titkárság kommunikációs segédanyagokkal, panelekkel látja el a nyilatkozót.

3.

Az eseményekre – különös tekintettel a sajtónyilvános eseményekre – a megszólalót mindig elkíséri a
Kommunikációs Titkárság szakreferense.
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Az NGM által szervezett események (tárgyalás, egyeztetés, konzultáció, nemzetközi találkozó stb.)
kommunikációjáról – az esemény céljának, tartalmának, jelentõségének ismeretében, elõzetes konzultációt
követõen – a döntést a Kommunikációs Titkárság vezetõje hozza meg.

3. Jogalkotással összefüggõ kommunikáció
1.

A Kommunikációs Titkárság szakreferensei folyamatos kapcsolatban vannak az államtitkárságokkal, onnan
rendszeresen megkapják az aktuális témákról (törvényjavaslat, kormány-elõterjesztés stb.) szóló információkat,
amelyeket bizalmasan kezelnek és sajtócélokra nem használhatnak fel.

2.

A Kommunikációs Titkárság szakreferensei részt vesznek a dokumentumok kommunikációs záradékainak
elkészítésében.

3.

A szakmailag illetékes fõosztály vezetõje az információkat rendszerezetten, lehetõség szerint elektronikus
formában adja át a Kommunikációs Titkárság részére.

4. Elektronikus kommunikáció
1.

A kormányportál NGM-es felületeinek (www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), valamint az NGM
által fenntartott honlapok tartalmáért és arculatáért a Kommunikációs Titkárság vezetõje felel.

2.

A www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlap, valamint az NGM által fenntartott honlapok
tekintetében az érintett szervezeti egységekkel való kapcsolattartást a portálszerkesztõ végzi.

3.

A www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapra, valamint az NGM által fenntartott honlapokra
csak olyan információ kerülhet, amelyet elõzetesen a felelõs szervezeti egység vezetõje és – a portálszerkesztõ
részére történt elektronikus megküldést követõen, valamint az NGM által fenntartott honlapok esetében – a
Kommunikációs Titkárság vezetõje a Miniszteri Kabinet informálása mellett jóváhagyott.

4.

Az olyan információkat, amelyek közzétételét törvény vagy jogszabály írja elõ, a szabályozásnak megfelelõ
formában és módon kell a honlapra feltenni a Kommunikációs Titkárság szakreferensén keresztül.

5.

A minisztérium belsõ nyilvánosságának eszköze az NGM intranet portálja, amelyet a Kommunikációs Titkárság
mûködtet.

6.

Az írásbeli és elektronikus kommunikáció során használni kell az NGM arculati elemeit, amelyeket a
Kommunikációs Titkárság az NGM intranet portálján tesz elérhetõvé.

II. rész
A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
1. Az adatigénylés módja
1.

Az NGM kezelésében lévõ, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 5. és 6. pontjában meghatározott közérdekû, valamint közérdekbõl
nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekû adatok) megismerésére irányuló egyedi igények fogadása
– ide nem értve a közhitelû nyilvántartásból történõ külön törvényben szabályozott adatszolgáltatást – a
Kommunikációs Titkársághoz tartozó Ügyfélszolgálati Információs Iroda feladatkörébe tartozik és az Info. tv.-ben
foglaltaknak megfelelõen történik.

2.

Az adatigényeket az Ügyfélszolgálati Információs Iroda írásban (postai úton, elektronikus levél formájában vagy
faxon) fogadja.

3.

Az igényt beérkezését követõen az ügyintézõ nyilvántartásba veszi és az adatbirtokos szervezeti egységhez
továbbítja.

4.

Az igény teljesítését, illetõleg a költségek megfizetését követõen az igénylõ személyes adatait haladéktalanul
törölni kell. Az adatok törlése az Ügyfélszolgálati Információs Iroda feladata.
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5.

Ha az igénylõ az általa kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az Ügyfélszolgálati Információs Iroda a
lehetõségek szerint segíti információhoz jutását.

6.

Amennyiben az igénylõ kötelezõen közzétett adat megismerésére irányuló kérelmet terjeszt elõ, ennek tényérõl –
a fellelhetõséget is beleértve – az igénylõt az Ügyfélszolgálati Információs Iroda tájékoztatja.

2. Az igény teljesítése
1.

A közérdekû adat megismerésére irányuló igénynek az NGM az igény tudomására jutását követõ legrövidebb idõ
alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylõ részére történõ rendelkezésre bocsátásáról – az
utasítás II. 1. pont 6. alpontjában foglalt esetet kivéve – az adatbirtokos szervezeti egység gondoskodik.

2.

A kért adatnak az igénylõvel történõ megismertetéséhez (betekintéshez, jegyzet készítéséhez) az NGM-nek
megfelelõ idõt, tárgyi feltételeket (szükség szerint külön helyiséget) kell biztosítania.

3.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl – annak tárolási módjától függetlenül – az
igénylõ másolatot kaphat. A másolat készítéséért a felmerült költség mértékéig az NGM a számviteli politika
önköltség-számítási szabályzatában meghatározottaknak megfelelõen szolgáltatási díjat állapít meg, amelyrõl az
igénylõt elõzetesen tájékoztatni kell. Az adatszolgáltatás a szolgáltatási díj megfizetését követõen történik.

4.

Ha a közérdekû adatot tartalmazó dokumentum az igénylõ által meg nem ismerhetõ adatot is tartalmaz, a
másolaton ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni.

5.

Az adatigénylésnek közérthetõ formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylõ által
kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való
hivatkozással, hogy annak közérthetõ formában nem lehet eleget tenni.

6.

Amennyiben az igénylõ az adatszolgáltatás kívánt módját nem jelölte meg, az igényt az NGM az általa választott
módon és technikai eszközzel teljesíti.

7.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban – elektronikus levelezési
elérhetõség esetén – elektronikus úton értesíteni kell az igénylõt.

8.

Közérdekû adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvû
igénylõ az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az idegen nyelven érkezett
igényt az Ügyfélszolgálati Információs Iroda magyar vagy angol nyelven továbbítja az adatbirtokoshoz.

9.

Az NGM-en belül adatbirtokosnak minõsül az a szervezeti egység, ahol a közérdekû adat keletkezik. Ha az adat
nem az NGM-ben keletkezett, az adatbirtokos az az adatkezelést (Info tv. 3. § 9. pont) végzõ szervezeti egység,
ahol az adat fellelhetõ.

3. Az adat megismerésének engedélyezése
1.

Az igényelt adat megismerését a közigazgatási államtitkár engedélyezi az adatbirtokos szervezeti egység
vezetõjének javaslata és az adott szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár, ennek hiányában államtitkár
egyetértésével.

2.

Az engedélyezés tényét az engedélyezõ írásban igazolja.

3.

Az igény teljesítésének megtagadása esetén az érintett adatbirtokos szervezeti egység vezetõje gondoskodik az
igénylõ értesítésérõl, valamint az igény teljesítésének megtagadásáról az Ügyfélszolgálati Információs Irodát
tájékoztatja.

4.

Az Info tv. 27. § (5) bekezdésében meghatározott, döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy
rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok 10 éven belüli megismerését – a készítõ elõzetes javaslata
alapján, a Jogi és Kodifikációs Fõosztály vezetõjének egyetértésével az Info tv. 27. §-ában foglaltak
figyelembevételével – a közigazgatási államtitkár engedélyezi.

5.

Az adatbirtokos minden igény esetében köteles megvizsgálni a 4. alpontban foglaltak alkalmazásának
szükségességét. Ehhez a Jogi és Kodifikációs Fõosztály – kérésre – szakmai segítséget nyújt. Az engedélyeztetésrõl
az adatbirtokos szervezeti egység gondoskodik.
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4. Adatszolgáltatási kötelezettség, jogorvoslat
1.

Az elutasított igényekrõl és az elutasítások indokairól az Ügyfélszolgálati Információs Iroda évente összesítést
készít, valamint gondoskodik annak az adatvédelmi biztos részére történõ megküldésérõl.

2.

Amennyiben a közérdekû adatra vonatkozó igényt az NGM nem teljesíti, az igénylõ az Info tv. 31. §-ában
meghatározottak szerint bírósághoz, valamint az Info tv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az igény elutasításakor a jogorvoslati lehetõségekrõl az igénylõt
részletesen tájékoztatni kell.

III. rész
Ügyfélszolgálati Információs Iroda
1. Feladat- és hatáskör
1.

Az Ügyfélszolgálati Információs Irodát (a továbbiakban: Iroda) a Kommunikációs Titkárság mûködteti.

2.

Az Iroda ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, valamint a
Kommunikációs Titkárság vezetõje a hatáskörébe utal.

3.

Az Iroda telefonos és írásbeli (elektronikus és postai úton történõ) tájékoztatást nyújt, ezen kívül átveszi és
továbbítja a könyvviteli szolgáltatást végzõk, adótanácsadók, adószakértõk, okleveles adószakértõk és belsõ
ellenõrök regisztrációs kérelmeit a Számviteli és Szakképzési Fõosztály Pénzügyi Ágazati Szakképzési és
Szabályozott Szakmák Osztálya számára.

4.

Az általános tanácsadáson és információszolgáltatáson túl a Kommunikációs Titkárság gondoskodik arról, hogy az
Irodában elérhetõ legyen minden olyan formanyomtatvány, írásbeli tájékoztató, amely az ügyfelek hatékony
kiszolgálását segíti.

2. A mûködés szabályai
1.

Az Iroda feladatai:
a) általános információ nyújtása a Nemzetgazdasági Minisztériumról;
b) általános felvilágosítás a konkrét tájékoztatási feladatot végzõ háttérintézményekrõl, közremûködõ
szervezetekrõl;
c) panaszok és közérdekû bejelentések ügyintézése, a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek szakfõosztályokhoz történõ közvetítése; ügyiratok, megkeresések áttétele hatáskör és
illetékesség hiányában;
d) a közérdekû adatok megismerésével kapcsolatos teendõk ellátása;
e) telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása az ügyfélszolgálati információs vonalon keresztül;
f) folyamatos kapcsolattartás a szakfõosztályokkal;
g) a háttérintézmények ügyfélszolgálataival való folyamatos kapcsolattartás;
h) szakfõosztályok bevonásával aktuális tájékoztatók, brosúrák elérhetõvé tétele a beérkezõ kérdések,
megkeresések alapul vételével;
i) elektronikus ügyfélszolgálat mûködtetése az ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu, illetve az info@ngm.gov.hu e-mail
címeken;
j) a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó irattárazási, iktatási és archiválási feladatok ellátása.

2.

Az ügyfélszolgálati referensek az egyes megkereséseket az adott ügy elõzményeinek és összefüggéseinek,
továbbá a folyamatosan bõvülõ ügyfélszolgálati információs bázis ismeretében, az ügyben keletkezett
valamennyi irat együttes kezelésével intézik, a megkeresés típusának megfelelõ intézkedés útján.

3.

Az írásbeli megkeresést (panaszt, közérdekû bejelentést, állásfoglalás-kérelmet stb.) – amennyiben a szakterület
által rendelkezésére bocsátott anyagok, illetve a tárgyban történõ korábbi megkeresésekre adott válaszok nem
nyújtanak elegendõ információforrást – az Iroda köteles a lehetõ legrövidebb idõn belül, intézkedés és
megválaszolás céljából a hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységhez továbbítani. E szervezeti egység a rá
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irányadó törvényi határidõn belül elkészíti a választ, és szükség szerint annak jóváhagyását követõen megküldi azt
az Irodának. Az Iroda gondoskodik a válasz ügyfélnek történõ megküldésérõl.
Amennyiben jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérõen nem rendelkezik, írásbeli megkeresés
esetén a 30 napos elintézési határidõ figyelembevételével kell eljárni. Ha az elintézési határidõ elõreláthatólag
meghaladja a 30 napot, errõl az ügyfelet a megkeresés beérkezésétõl számított 15 napon belül – az elintézés
várható idõpontjának egyidejû közlésével – a Kommunikációs Titkárság vezetõje, illetve az általa megbízott
munkatárs, a megkeresés továbbítása esetén a válaszadásra kijelölt szervezeti egység vezetõje tájékoztatja.

3. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok, felelõsségi rend
1.
2.
3.

4.
5.

A megkeresésre adandó válasz szakmai tartalmáért az azt elõkészítõ szervezeti egység felel.
Az ügyfélszolgálati ügyek intézése során keletkezõ ügyiratokat, feljegyzéseket a Kommunikációs Titkárság
vezetõje vagy az általa kijelölt beosztottja írhatja alá.
Az ügyfélszolgálati tevékenység szakmai megalapozottsága és naprakészsége érdekében az ügyfélszolgálati
referensek részére konzultációs lehetõséget kell biztosítani minden szervezeti egység részérõl, kijelölt
kapcsolattartó útján. Az ügyfélszolgálati referens jogosult a kijelölt kapcsolattartótól információkat, adatokat
bekérni, azok biztonságos felhasználása mellett és a kijelölt kapcsolattartó munkájának akadályozása nélkül.
Az ügyfélszolgálati referens kérésére a kijelölt kapcsolattartó köteles minden közérdeklõdésre számot tartó
információról, aktualitásról tájékoztatást adni. A tájékoztatás a következõ módon történhet:
a) az NGM intranet felületén való közzététellel;
b) az ügyfélszolgálatnak küldött elektronikus levélben;
c) telefonon.
Az ügyfélszolgálati referens a kijelölt kapcsolattartó hozzájárulása nélkül nem kapcsolhat részére ügyféltõl bejövõ
telefonhívást, és nem adhatja meg a kijelölt kapcsolattartó elérhetõségét az érdeklõdõknek.
Az ügyfélszolgálati referens nem adhat tájékoztatást olyan tényekrõl, amelyek kiszolgáltatása az állam, az NGM és
háttérintézményei számára hátrányos, vagy az ügyfél számára jogellenesen elõnyös következményekkel járna.

4. Az ügyfélkezelés rendje
A Pénzügyi Ágazati Szakképzési és Szabályozott Szakmák Osztálya számára továbbítandó regisztrációs kérelmek
átvétele, illetve az ügyfélszolgálatra érkezõ telefonos megkeresések fogadása hétfõtõl csütörtökig 9–12, illetve 12.30
és 14.00 óra között történik. Ezen munkanapok fennmaradó részében, valamint pénteken a hagyományos postai úton,
illetve elektronikus úton érkezett panaszok, beadványok, állásfoglalás-kérelmek feldolgozása folyik.

5. Titoktartás
Ezen utasítás végrehajtása során meg kell tartani az állam- és szolgálati titokra vonatkozó szabályokat, valamint a
tájékoztatás nem járhat mások személyhez fûzõdõ jogainak sérelmével.

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3683

A nemzetgazdasági miniszter 29/2012. (X. 9.) NGM utasítása
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben, a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló
2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvényben
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól
1. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdése,
valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a
közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben,
valamint a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.)
IHM rendeletben foglaltakra figyelemmel – a kormányportál Nemzetgazdasági Minisztérium által szerkesztett
felületén történõ közzétételének rendjét jelen utasítás mellékleteként adom ki.

2. §

Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15/A–B. §-aiban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet 233. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól szóló 11/2010. (III. 26.) NFGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 29/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz

I. Alkalmazási kör
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) – mint adatfelelõs és adatközlõ – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), a
jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekrõl
szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 173. § (3) bekezdésében meghatározott közzétételi
kötelezettségét – a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben (a továbbiakban: IHM rendelet) foglaltakra figyelemmel
– jelen utasítás szerint teljesíti.

II. Általános szabályok
1.

A függelékben meghatározott adatoknak a közzétételre történõ elõkészítése, azok pontosságának és
hitelességének biztosítása, az adatoknak közzétételre alkalmas formában a Kommunikációs Titkárság részére
történõ átadása, a közzétett adatok pontosságának, idõszerûségének és értelmezhetõségének folyamatos
figyelemmel kísérése, valamint a megváltozott adatoknak a Kommunikációs Titkárság részére történõ
rendelkezésre bocsátása a függelékben az egyes adatok tekintetében felelõsként megjelölt szervezeti egység
vezetõjének (a továbbiakban: adatközlésért felelõs szervezeti egység) feladata.

2.

A függelék III/2. pontjában meghatározott adatokat negyedévente vizsgálja felül a Személyügyi Fõosztály,
valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály. A Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály az ennek
eredményeként frissített adatokat megküldi a Kommunikációs Titkárság részére.
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Az adatközlésért felelõs szervezeti egység a jelen utasításban foglalt feladatok ellátására egy munkatársát kijelöli
és a kijelölésrõl a Kommunikációs Titkárságot tájékoztatja.

III. Az Info tv., a Vhr. és az IHM rendelet teljesítésével összefüggõ szabályok
1.

A Kommunikációs Titkárság feladata – az adatközlésért felelõs szervezeti egység és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (a továbbiakban: KIM) bevonásával – a kormányportál (www.kormany.hu) minisztériumi felületének
az adatok közzétételére alkalmas kialakítása, a Vhr. 5. § (2)–(4) bekezdésében foglalt formai követelmények
teljesítése, az átadott adatok folyamatos közzététele, a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetõségének
biztosítása, valamint a közzétett adatoknak az Eitv. mellékletében meghatározott rendszerességgel történõ
frissítése.

2.

A KIM a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról szóló 1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat értelmében a
Kommunikációs Titkársággal együttmûködve gondoskodik a kormányportál 3. pont szerint történõ
kialakításához szükséges informatikai feltételekrõl (ezen belül az elektronikus portálszerkesztõségi rendszerrõl), a
Vhr. 5–7. §-ában foglalt üzemzavar elhárításáról, a közzétett adatok védelmével összefüggõ, az adat
közzétételével, helyesbítésével, frissítésével, eltávolításával kapcsolatos naplózási feladatok teljesítésérõl.

3.

A közzétett adatokat összefoglaló, az IHM rendelet 2. mellékletében meghatározott közzétételi egységekre
vonatkozó (kötelezõ) leíró adatokat az adatközlésért felelõs szervezeti egység állítja elõ, rendszeresen frissíti és
egyidejûleg elektronikus formában eljuttatja a Kommunikációs Titkárság részére.

IV. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló
2010. évi CXXXI. törvényben foglaltak teljesítésével összefüggõ szabályok
1.

A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 5–12. §-ában foglaltak
alapján közzéteendõ tervezeteket a kormányportálon történõ közzététel érdekében a Koordinációs Fõosztály a
tervezetek vezetõi szintû közigazgatási egyeztetésre bocsátásával egyidejûleg elektronikus formában a
Kommunikációs Titkárság részére átadja. Az átadás során a Koordinációs Fõosztály megjelöli, hogy a tervezeteket
milyen iktatószámon és milyen véleményezési határidõvel bocsátotta közigazgatási egyeztetésre.

2.

A tervezeteket a Kommunikációs Titkárság a kormányportálon a Dokumentumok menüpontban
Jogszabálytervezetek címszó alatt jeleníti meg. A tervezetek mellett fel kell tüntetni a – közigazgatási
egyeztetésre meghatározottal megegyezõ – véleményezési határidõt, a minisztériumi iktatószámot és a felelõs
szervezeti egység által megadott e-mail címet, ahova a véleményeket lehet küldeni.

3.

A kormányportál tervezeteket tartalmazó felületén fel kell hívni a véleményezõk figyelmét arra, hogy a
tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a tervezeteknél megjelölt e-mail címre kell küldeni. Fel kell
hívni továbbá a figyelmet arra, hogy a Minisztérium kizárólag a megadott e-mail címre, a véleményezési határidõn
belül beérkezett e-mailekkel tud érdemben foglalkozni.

4.

A megadott e-mail címre érkezõ levelekhez a Koordinációs Fõosztály munkatársai férhetnek hozzá. A beérkezett
véleményeket a Koordinációs Fõosztály továbbítja a szakmailag illetékes szervezeti egységhez.

5.

A szakmailag illetékes szervezeti egység – a közigazgatási egyeztetés során beérkezõ tárcaészrevételek
kezelésével egyidejûleg – feldolgozza a véleményeket, elkészíti az álláspont-tervezetet az észrevételekrõl,
valamint az elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás
indokairól a szakmailag illetékes szervezeti egység általános összefoglaló-tervezetet készít, és azt továbbítja a
Koordinációs Fõosztály részére.

6.

Az álláspontot, összefoglalót a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A jóváhagyott álláspontot, összefoglalót a
Kommunikációs Titkárság a kormányportálon a tervezetekhez kapcsolódó dokumentumként teszi közzé.

V. Az Ávr. és a Kbt. teljesítésével összefüggõ szabályok
1.

Az Ávr. 173. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. szerint kötelezõen közzéteendõ adatokat a függelék IV. és
V. pontjában meghatározott közzétételi egységek és adatok szerinti struktúrában kell megjeleníteni.
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Az 1. pont szerint közzétett adat helyesbítése, frissítése vagy eltávolítása adatközlésért felelõs szervezeti egység
általi kezdeményezését a Kommunikációs Titkárság haladéktalanul – legkésõbb a kezdeményezés kézhezvételét
követõ munkanapon – teljesíteni köteles, a kezdeményezésben foglalt adattartalomnak megfelelõen.

Függelék a 29/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz
Közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A minisztérium hivatalos neve, székhelye, postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának
elérhetõségei
A minisztérium szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti
egységek feladatai
A minisztérium vezetõinek és az egyes szervezeti
egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ
neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A minisztérium irányítása, felügyelete vagy
ellenõrzése alatt álló vagy alárendeltségében
mûködõ más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése és az 1. pontban meghatározott adatai
A minisztérium többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével mûködõ gazdálkodószervezet neve,
székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi
köre, képviselõjének neve, a minisztérium
részesedésének mértéke
A minisztérium által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata,
kezelõ szervének tagjai
A minisztérium által alapított költségvetési szerv
neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési
engedélye
A minisztérium által alapított lapok neve,
a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint
a fõszerkesztõ neve

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

Adatközlésért felelõs
szervezeti egység

A változásokat követõen
azonnal

Kommunikációs
Titkárság

A változásokat követõen
azonnal

Jogi és Kodifikációs
Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal

Személyügyi Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal

Kommunikációs
Titkárság

A változásokat követõen
azonnal

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal

Miniszteri Kabinet

A változásokat követõen
azonnal

Miniszteri Kabinet

A változásokat követõen
azonnal

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal

Jogi és Kodifikációs
Fõosztály
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II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

Adat

1.

2.
3.

4.

5.

6.

A minisztérium feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti
és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege
A minisztérium tevékenységérõl szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven
Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási
díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az
eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését
segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ
formanyomtatványok, az igénybe vehetõ
elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az
ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl
A minisztérium által fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, idõtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel esetén
a kitöltendõ kérdõív) az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendõ nyilvántartásoknak az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai;
a minisztérium által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés
módja, a másolatkészítés költségei
A minisztérium nyilvános kiadványainak címe,
témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A minisztérium által közzétett hirdetmények,
közlemények

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

Adatközlésért felelõs
szervezeti egység

A változásokat követõen
azonnal

Jogi és Kodifikációs
Fõosztály Koordinációs
Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal
A változásokat követõen
azonnal

Kommunikációs
Titkárság
Az adott hatósági ügy
elõkészítéséért felelõs
szervezeti egység

A változásokat követõen
azonnal

Az adott nyilvántartás
kezeléséért felelõs
szakmai szervezeti
egység

Negyedévente

Kommunikációs
Titkárság

Folyamatosan

A hirdetményeket és
közleményeket
elõkészítõ szakmai
szervezeti egység
A kiírást elõkészítõ és a
kiírásért felelõs szakmai
szervezeti egység
Ellenõrzési Fõosztály

7.

A minisztérium által kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

8.

A minisztériumnál végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések, valamint az
Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános
megállapításai

A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését
követõen haladéktalanul
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Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

Adat

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység
neve, elérhetõsége, és ahol kijelölésre kerül, az
adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
A minisztérium tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés
eredményei, idõbeli változásuk
A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ
statisztikai adatszolgáltatás minisztériumra
vonatkozó adatai
Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló
szerzõdések listája, amelyekben a minisztérium az
egyik szerzõdõ fél
A minisztérium kezelésében lévõ közérdekû adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
szerzõdési feltételek
A minisztériumra vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista
A törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok
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Adatközlésért felelõs
szervezeti egység

Negyedévente

Kommunikációs
Titkárság

Negyedévente

Statisztikai
adatgyûjtésért felelõs
szervezeti egység
Kommunikációs
Titkárság

Negyedévente

Negyedévente

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A változásokat követõen
azonnal
A közigazgatási
egyeztetésre bocsátással
egyidejûleg

Koordinációs Fõosztály
Koordinációs Fõosztály

III. Gazdálkodási adatok

Adat

1.

2.

3.

A minisztérium éves költségvetése, számviteli
törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés
beszámolója
A minisztériumnál foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk
illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A minisztérium által nyújtott, az államháztartásról
szóló törvény szerinti költségvetési támogatások
adatai – kivéve, ha a közzététel elõtt a költségvetési
támogatást visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond –, az alábbiak szerint:
a kedvezményezett(ek) [szerzõdõ partner(ek)] neve,
a támogatás célja (a szerzõdés tárgya), a szerzõdés
összege (nettó, bruttó), a szerzõdés felek általi
aláírásának napja, továbbá a támogatási program
megvalósítási helye

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

Adatközlésért felelõs szervezeti
egység

A változásokat követõen
azonnal

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

Negyedévente

Személyügyi Fõosztály,
Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A döntés meghozatalát
A minisztérium fejezeti
követõ hatvanadik napig kezelésû elõirányzataiból
nyújtott támogatások
tekintetében
a célelõirányzatot kezelõ
szakmai fõosztály,
a támogatási szerzõdés
kötését kezdeményezõ
fõosztály
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Adat

4.

5.

6.

7.

8.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ
gazdálkodással összefüggõ – az ötmillió forintot
elérõ vagy azt meghaladó értékû – árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések adatai:
a szerzõdõ partner(ek) neve, a szerzõdés típusa,
tárgya, a szerzõdés értéke (nettó, bruttó), teljesítési
idõ, valamint az említett adatok változásai a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, a
minõsített adatok kivételével. A szerzõdés értéke
alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci
vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként
visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött
– szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell
alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések
értékét egybe kell számítani
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat
eredménye)
A minisztérium által nem alapfeladatai ellátására
(így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerzõdések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl)

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje
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Adatközlésért felelõs szervezeti
egység

A döntés meghozatalát
A minisztérium fejezeti
követõ hatvanadik napig kezelésû elõirányzatai
terhére kötött
szerzõdések
tekintetében a szerzõdés
kötését kezdeményezõ
fõosztály,
a minisztérium
igazgatása terhére kötött
szerzõdések
vonatkozásában a
Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

Negyedévente

A kiírást elõkészítõ és a
kiírásért felelõs szakmai
szervezeti egység

Negyedévente

A támogatási szerzõdés
kötését kezdeményezõ
fõosztály adatai alapján
a Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

Negyedévente

A támogatási szerzõdés
kötését kezdeményezõ
fõosztály adatai alapján
a Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály
Jogi és Kodifikációs
Fõosztály

Negyedévente
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IV. Az Ávr. 173. § (3) bekezdésében elõírt közzétételi kötelezettséggel összefüggõ adatok listája

Adat

1.

2.

A közbeszerzési eljárás eredményeként
(az intézményi vagy a fejezeti kezelésû
elõirányzatok, illetve az alapok terhére) megkötött,
nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó
szerzõdések alapján teljesített kifizetés összege,
közvetlen jogosultja és a kifizetés idõpontja (Az
elõzõ állapot nem törölhetõ.)
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított
pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetés összege,
kedvezményezettje, és a kifizetés idõpontja (Az
elõzõ állapot nem törölhetõ.)

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

Adatközlésért felelõs
szervezeti egység

A kifizetést követõ
8 napon belül

Költségvetési és
Gazdálkodási Fõosztály

A kifizetést követõ
8 napon belül

A pályázati kiírást
elõkészítõ, a kiírásért
felelõs szakmai
szervezeti egység

V. A Kbt. alapján elõírt közzétételi kötelezettség teljesítése

Adat

1.

A Kbt. által elõírt közzétételi kötelezettségek
teljesítése

Az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének
határideje

A változásokat követõen
azonnal

Adatközlésért felelõs
szervezeti egység

Jogi és Kodifikációs
Fõosztály
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
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
3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2013. évi mértékérõl

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 3. § (1) bekezdése szerinti legkisebb havi munkadíj mértéke 319 650 Ft, a 3. § (2) bekezdése szerinti legkisebb
havi munkadíj mértéke 255 720 Ft 2013-ban.
Budapest, 2012. október 15.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalát alkotó
érdekképviseletek döntési jogának és reprezentativitásának megállapítása
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/1-1 (2011)

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
(2)–(3) bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
1.

A Közúti Közlekedési Koalíció tagjai a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (bírósági nyilvántartási
szám: 702; adószám: 19002392-2-42; képviseletre jogosult személy: Kekecs Károly elnök; székhely: 1081 Budapest,
Köztársaság tér 3.), a Közúti Közlekedési Szakszervezet (bírósági nyilvántartási szám: 809; adószám:
19012054-2-42; képviseletre jogosult személy: Varga István elnök; székhely: 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), a
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 1255; adószám: 18014046-1-43;
képviseletre jogosult személy: Székely Sándor elnök; székhely: 1239 Budapest, Nagykõrösi út 351.), a Városi
Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 13402; adószám: 18200731-1-42;
képviseletre jogosult személy: Nemes Gábor elnök; székhely: 1165 Budapest, Rezgõfû u. 1.) és a Közlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjai az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója
(bírósági nyilvántartási szám: 702; adószám: 18430930-1-42; képviseletre jogosult személy: Hofmann Antal elnök;
székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.), a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (bírósági
nyilvántartási szám: 4344; adószám: 18040355-1-41; képviseletre jogosult személy: Varga Tibor elnök; székhely
1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 9/B), a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége (bírósági
nyilvántartási szám: 23; adószám: 18895382-1-18; képviseletre jogosult személy: Jáger István elnök; székhely:
1161 Budapest, Rigó u. 38. IV/7.), a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete (bírósági
nyilvántartási szám: 3943; adószám: 19676889-1-42; képviseletre jogosult személy: Eisen Sándor elnök; székhely:
2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.), a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (bírósági
nyilvántartási szám: 3149; adószám: 19014032-2-12; képviseletre jogosult személy: Gulyás Attila elnök; székhely:
1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói
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oldalát alkotó érdekképviseletek döntési joga és reprezentativitása megállapítására irányuló kérelmére az ÁRMB
megállapítja, hogy
a) a Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége),
valamint a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban
Dolgozók Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a 92-3/35-15/2010-ÁRMB sz. határozat 1.a), a 92-3/40-7/2010-ÁRMB sz.
határozat 1.a) és a 92-3/45-3/2010-ÁRMB sz. határozat 1.a) pontjaiban foglaltakat is figyelembe véve megfelel
az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,
b) a Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége),
valamint a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban
Dolgozók Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság
munkavállalói oldalán, az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szempontok alapján döntési
(szavazati) joggal rendelkezik,
c) a Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége),
valamint a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban
Dolgozók Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság
munkavállalói oldalán, az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szempontok alapján reprezentatív
érdekképviselet.
2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

A Közúti Közlekedési Koalíció tagjaként a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Közúti Közlekedési
Szakszervezet, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége és a
Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjaként az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók
Uniója, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége – mint bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezet – az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján mentes a közigazgatási hatósági eljárásra
vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

INDOKOLÁS
1.

A Közúti Közlekedési Koalíció tagjaként a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete és a Városi Közlekedési
Szakszervezetek Szövetsége 2010. július 19-én 92-3/44-1/2010-ÁRMB és 92-3/44-2/2010-ÁRMB számon iktatott
kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság
munkavállalói oldalát alkotó érdekképviseletek döntési joga és reprezentativitása megállapítására irányult.
A Közúti Közlekedési Koalíció 2010. november 22-én a kérelmükhöz kapcsolódó 92-3/44-12/2010-ÁRMB ikt. sz.
beadványukban jelezték, hogy a Koalíció tagja lett a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Közúti
Közlekedési Szakszervezet. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége egyúttal kilépett a Közlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Koalíciójából.
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A beadványban kérték, hogy a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói
oldalát alkotó érdekképviseletek döntési joga és reprezentativitása megállapítására irányuló kérelem elbírálását
az ÁRMB, a Közúti Közlekedési Koalícióra vonatkozóan az új tagokkal együttesen folytassa le.
2.

Az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége,
a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos
Szakszervezete és a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, 2010. december 7-i,
92-3/44-22/2010-ÁRMB ikt. sz. beadványukban jelezték, hogy a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati
Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalán további tevékenységüket a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti
Koalíció tagjaként folytatják, és kérték, hogy a Bizottság munkavállalói oldalát alkotó érdekképviseletek döntési
joga és reprezentativitása megállapítására vonatkozó kérelmet az ÁRMB ennek megfelelõen folytassa le.

3.

Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) pont rendelkezésének megfelelõen:
– a Közúti Közlekedési Koalíció tagjai (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége)
alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása
és megvédése; az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi; a Koalíciónak a TEÁOR ’08 szerinti
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52
Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot)
megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál mûködõ 60 munkahelyi szintû
szervezet a tagja; munkaviszony keretében foglalkoztatott taglétszáma 15 672 fõ, amely az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak 12,1 százaléka,
– a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíció tagjai (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban
Dolgozók Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati
Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése; az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten
szervezi; a Koalíciónak a TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás,
költöztetés megnevezésû alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi
szállítást kiegészítõ szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban fõtevékenység alapján besorolt
munkáltatóknál mûködõ 97 munkahelyi szintû szervezet a tagja; munkaviszony keretében foglalkoztatott
taglétszáma 10 660 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 8,2 százaléka.

A Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési Szakszervezet,
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) és a Közlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Koalíció (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, Közlekedési
Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) az ÁPBtv.
7. (1) bekezdés a) pontjának elõírását teljesítette.
[Az ÁPBtv. 7. (1) bekezdés a) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati
szakszervezet, amely az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult
szervet mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatott
érdekképviseleti tagok létszáma eléri az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának egy százalékát,
vagy legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet
mûködtet, illetõleg tisztségviselõvel rendelkezik, az érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban
munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.
Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek elérése
érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.]
4.

Az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontban, illetve a 1. sz. melléklet 1–5. sorszám alatt szereplõ szempontokra, a
TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû
alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ
szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban a benyújtott adatok alapján

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3693

– a Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) 19,8
pontot (az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 5,7 pont; kollektív szerzõdéses lefedettség: 6,6 pont; az
Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói szövetséghez való
tartozás: 5,0 pont; az ágazat nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való tartozás: 2,5 pont) kapott,
– a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók
Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége,
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége) 17,5 pontot (az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 3,9 pont; kollektív szerzõdéses
lefedettség: 6,1 pont; az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkavállalói oldalán résztvevõ országos
munkavállalói szövetséghez való tartozás: 5,0 pont; az ágazat nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való
tartozás: 2,5 pont) kapott.
A Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési Szakszervezet,
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége), valamint a Közlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, Közlekedési
Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) az ÁPBtv.
12. § (1) bekezdés b) pont elõírását teljesítette, a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság
munkavállalói oldalán döntési (szavazati) joggal rendelkezik.
[Az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint döntési (szavazati) joggal rendelkezik az az ágazati szakszervezet, amely
az 1. számú mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 10 pontot ért el.
1.

Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért eredmény
A szempont alkalmazása az ÁPBtv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. augusztus 20-án lép hatályba.
A 28. (1) bekezdés szerint a meghatározott idõpontig az 1. szempont pontértékét a 2. és 3. szempont között kell
elosztani.

2.

Az aktív szakszervezeti tagok létszáma
A munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen 47 pont osztható fel. Az ágazatba
fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg
47 pontnak.
A szakszervezetek, illetve a szakszervezeti szövetségek az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatott, tagdíjat
fizetõ tagjaik létszámának megfelelõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

3.

Kollektív szerzõdéses lefedettség
A kollektív szerzõdéses lefedettség alapján összesen 38 pont osztható fel. Az ágazatba fõtevékenységük alapján
besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 38 pontnak.
A munkavállalói érdekképviseletek a részvételükkel kötött és az ágazatban hatályos, regisztrált kollektív
szerzõdések által lefedett munkavállalói létszámnak megfelelõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.
Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy,
illetõleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerzõdés
vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintû kollektív szerzõdést kell figyelembe venni.
Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerzõdés, a szerzõdést kötõ munkavállalói
érdekképviseletek egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

4.

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói szövetséghez
való tartozás
Az OÉT munkavállalói oldalán résztvevõ szövetséghez való tartozás arányában összesen 10 pont osztható fel.
Azok a munkavállalói érdekképviseltek, amelyek tagjai valamely, az OÉT munkavállalói oldalán résztvevõ országos
szövetségnek, egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.

6.

Az ágazati nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való tartozás
Nemzetközi ágazati szövetséghez való tartozás alapján összesen 5 pont osztható fel. Azok a munkavállalói
érdekképviseletek, amelyek tagjai az adott ágazat nemzetközi munkavállalói szervezetének, egyenlõ arányban
részesednek a felosztható pontszámból.
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Amennyiben az adott ágazatban nincs nemzetközi munkavállalói szervezet, akkor az egyes szervezeteknek a
többi négy feltétel alapján kapott pontszámait a 100/95-szörösükre kell emelni.]
5.

Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontban, illetve a 1. sz. melléklet 1–3. sorszám alatt szereplõ szempontokra, a
TEÁOR ’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés megnevezésû
alágazatokban és a 52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység (kivéve a 5223 Légi szállítást kiegészítõ
szolgáltatás szakágazatot) megnevezésû ágazatban a benyújtott adatok alapján:
– a Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési
Szakszervezet, Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) 12,3 pontot
[az aktív szakszervezeti tagok létszáma (15 672 fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak
12,1 százaléka): 5,7 pont; kollektív szerzõdéses lefedettség (az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak
17,4 százaléka): 6,6 pont] kapott,
– a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók
Uniója, Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége,
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége) 10,0 pontot [az aktív szakszervezeti tagok létszáma (10 660 fõ, amely az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak 8,2 százaléka): 3,9 pont; kollektív szerzõdéses lefedettség (az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak 16,1 százaléka): 6,1 pont] kapott.

A Közúti Közlekedési Koalíció (Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Közúti Közlekedési Szakszervezet,
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége), valamint a Közlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója (Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója, Közlekedési
Munkástanácsok Szövetsége, LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, Nemzetközi és Hivatásos
Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége) az ÁPBtv.
12. § (2) bekezdés a) pont elõírását teljesítette, reprezentatív ágazati szakszervezet.
[Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely a 1. számú mellékletben
1–3. sorszám alatt szereplõ szempontokra legalább 10 pontot kapott.]
Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
A Közúti Közlekedési Koalíció tagjai a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Közúti Közlekedési
Szakszervezet, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete, a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége és a
Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Koalíciója tagjai az Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók
Uniója, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, a
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége a jelen eljárásban az Itv. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülését igazolták.
Budapest, 2011. január 6.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Autóbuszközlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója
Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
Közúti Közlekedési Szakszervezet
Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége
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LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége
Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetõk Országos Szakszervezete
Teherfuvarozók Európai Szakszervezete
Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége
Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Foglalkoztatási Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ
Irattár

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság megszüntetése az ÁPBtv. 11. § (1) bek. szabálya alapján
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: ÁPBr.) 3. § (2) bekezdés a) pont rendelkezése alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A 92-3/22-4/2010-ÁRMB sz. határozat 1. b) pontja rendelkezése alapján 2010. március 2-án a létrejött Gázipari
Alágazati Párbeszéd Bizottság, az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pont rendelkezését figyelembe véve, 2011. január
1-ei hatállyal történt megszûnését az ÁRMB megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a Ket. 109. §-a alapján a Fõvárosi
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül.
A felülvizsgálati kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/22-4/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Magyar Gázipari Egyesülés, mint
ágazati munkáltatói érdekképviselet, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés átmeneti szabályát is figyelembe véve megfelel
az ÁPBtv. 6-7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
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2.

Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján,
az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/3-1
(2011) ikt. sz. végzésével a Magyar Gázipari Egyesülés Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban való
részvételének, jogosultságai gyakorlásának feltételei fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást indított.
Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/3-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal
(az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Magyar Gázipari Egyesülés a Gázipari Alágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén (gázipari alágazatban) tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az
ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

3.

A Magyar Gázipari Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem
igazolta. A Magyar Gázipari Egyesülés Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottsági tagságának 2011. január 1-ei
hatállyal történt megszûnését, az ÁRMB, az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdés c) pont rendelkezését figyelembe véve az
ÁRMB/220-3/3-3 (2011) ikt. sz. jogerõs határozatában megállapította.

4.

A Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói oldalán résztvevõ egyetlen egy érdekképviselet, a Magyar
Gázipari Egyesülés párbeszéd bizottságbeli tagsága 2011. január 1-ei hatállyal történõ megszûnése
következtében, az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pont rendelkezését figyelembe véve a Gázipari Alágazati Párbeszéd
Bizottság is 2011. január 1-ei hatállyal megszûnt.
[Az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés alapján az ÁPB megszûnik, ha
a) tagjai megállapodnak megszûnésében,
b) a mûködési területére tartozó valamennyi ágazatot törlik a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszerébõl (TEÁOR),
c) az egyik oldalon valamennyi ÁPB-tag tagsága megszûnik, vagy
d) a 8. §-ban foglalt esetben a munkáltatónál vagy munkáltatóknál foglalkoztatottak száma az ágazatban
munkaviszonyban állók létszámának nyolcvan százaléka alá csökken.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6. §-án, a 11. § (1) bekezdés c) pontján és a 21. §-án, valamint az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés
a) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az
(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem
semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2011. április 7.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Gázipari Egyesülés
Gázipari Szakszervezeti Szövetség
FH Társadalmi Párbeszéd Központ
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság Kohászati Koalíció
tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/4-3 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: ÁPBr.) 3. § (2) bekezdés c) pont rendelkezése alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés (cégjegyzék szám: 01-07-090057; adószám: 10000537-2-41; képviseletre
jogosult személy: Marczis Gáborné dr. igazgató; székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 7.) a 92-3/4-8/2010-ÁRMB
sz. határozat 1. a) pontja rendelkezése alapján 2010. február 23-án megalakult Kohászati Ágazati Párbeszéd
Bizottságban a Kohászati Koalíció tagjaként létrejött tagságát, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés rendelkezését
figyelembe véve, 2011. január 1-ei hatállyal történt megszûnését megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a Ket. 109. §-a alapján a Fõvárosi
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati
kérelmet az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/6-9/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés,
mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés átmeneti szabályát is figyelembe véve
megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Kohászati Koalíció tagjaként a
Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek
elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.
Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
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2.

Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése alapján,
az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/4-1
(2011) ikt. sz. végzésével a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságban a
Kohászati Koalíció tagjaként való részvételének, jogosultságai gyakorlásának feltételei fennállására vonatkozóan
hivatalból eljárást indított.

3.

Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/4-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal
(az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés a Kohászati Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén (kohászati ágazatban) tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az
ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

4.

A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés az ÁRMB részére nem nyújtott dokumentumokat, nem igazolta, hogy 2011.
január 1-jét követõen megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5.

A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem
igazolta, a Kohászati Koalíciónak, illetve a Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságnak 2011. január 1-jétõl
jogszerûen nem lehet tagja.

Ezen határozat az ÁPBtv. 6. §-án, a 21. §-án és a 28. § (5) bekezdésén, valamint az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az
(5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és nem
semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2011. április 7.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Vas és Acélipari Egyesülés
HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége
Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Bõr- és Cipõipari Egyesülés Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságának megszüntetése
az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/9-3 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: ÁPBr.) 3. § (2) bekezdés c) pont rendelkezése alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A Bõr- és Cipõipari Egyesülés (cégjegyzék szám: 01-07-090001; adószám: 10108460-2-43; képviseletre jogosult
személy: Kocsis András igazgató; székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 95.) a 92-3/20-1/2010-ÁRMB sz.
határozat 1. a) pontja rendelkezése alapján 2010. február 2-án a létrejött Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottsági tagságát, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés rendelkezését figyelembe véve, 2011. január 1-ei hatállyal történt
megszûnését megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/20-1/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Bõr- és Cipõipari Egyesülés, mint
ágazati munkáltatói érdekképviselet, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés átmeneti szabályát is figyelembe véve megfelel
az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
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2.

Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá Ket. 29. § (1) bekezdése alapján, az ÁPBtv. 28. §
(5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/9-1 (2011) ikt. sz.
végzésével a Bõr- és Cipõipari Egyesülés Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételének,
jogosultságai gyakorlásának feltételei fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást indított.

3.

Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/9-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal
(az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Bõr- és Cipõipari Egyesülés a Könnyûipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben
foglalt feltételeknek.

4.

A Bõr- és Cipõipari Egyesülés az ÁRMB részére nem nyújtott dokumentumokat, nem igazolta, hogy 2011. január
1-jét követõen megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5.

A Bõr- és Cipõipari Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem
igazolta, a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak 2011. január 1-jétõl jogszerûen nem lehet tagja.

Ezen határozat az ÁPBtv. 6. §-án, a 21. §-án és a 28. § (5) bekezdésén, valamint az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2011. április 21.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Bõr- és Cipõipari Egyesülés
Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár

12. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

3701

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége Kohászati Ágazati Párbeszéd
Bizottságban való részvételi feltételeinek megállapítása
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/4-4 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 7213; adószám:
18082786-1-41; képviseletre jogosult személy: Dr. Bakonyi Árpád fõtitkár; székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A)
Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságát, figyelembe véve a 92-3/4-8/2010-ÁRMB sz. határozat
1. a) pontja rendelkezését és az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek való megfelelést, 2011. január
1-ei hatállyal megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/6-9/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a HUNGAMOSZ Alumíniumipari
Munkáltatók Országos Szövetsége, mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában
foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Kohászati Koalíció tagjaként a Kohászati Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek
elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.
Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
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Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a Ket. 29. § (1) bekezdése alapján, az ÁPBtv.
28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/4-1 (2011) ikt.
sz. végzésével a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságban a Kohászati Koalíció
tagjaként való részvételének, jogosultságai gyakorlásának feltételei fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást
indított.
Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/4-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal
(az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés a Kohászati Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén (kohászati ágazatban) tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az
ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

3.

A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem
igazolta. A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságban a Kohászati Koalíció
tagjaként létrejött tagságát az ÁRMB, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés rendelkezését figyelembe véve az
ÁRMB/220-3/4-3 (2011) ikt. sz. határozatában 2011. január 1-ei hatállyal történt megszûnését megállapította.

4.

A HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége a Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság
tevékenységi területén a TEÁOR ’08 szerinti 24 Fémalapanyag gyártása megnevezésû ágazatban fõtevékenység
alapján besorolt egy munkáltató a tagja, amely a munkaviszonyban álló munkavállalók (1 112 fõ) 5,1 százalékát
foglalkoztatják.

HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége az ÁPBtv. 6–7. § elõírását teljesítette, a Kohászati
Ágazati Párbeszéd Bizottságnak jogszerûen tagja.
[Az ÁPBtv. 7. (1) bekezdés b) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati
munkáltatói érdekképviselet, amelynek az adott ágazatba fõtevékenység szerint besorolt tagjai foglalkoztatják az
ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók legalább öt százalékát, vagy amelynek, vagy amely
tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba fõtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja.]
Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg
és nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2011. április 21.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
HUNGAMOSZ Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége
Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Köztisztasági Egyesülés Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság
Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagságának megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek.
átmeneti szabálya alapján

Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/11-3 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: ÁPBr.) 3. § (2) bekezdés c) pont rendelkezése alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A Köztisztasági Egyesülés (cégjegyzék szám: 07-07-001001; adószám: 10308275-2-07; képviseletre jogosult
személy: Nagy György igazgató; székhely: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 44.) a 92-3/25-5/2010-ÁRMB sz.
határozat 1. a) pontja rendelkezése alapján 2010. március 23-án megalakult Településszolgáltatási Ágazati
Párbeszéd Bizottságban a Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagjaként létrejött tagságát, az ÁPBtv. 28. §
(5) bekezdés rendelkezését figyelembe véve, 2011. január 1-ei hatállyal történt megszûnését megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/25-5/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Köztisztasági Egyesülés, mint ágazati
munkáltatói érdekképviselet, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés átmeneti szabályát is figyelembe véve megfelel az
ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció
tagjaként a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek
elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.
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Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából 2010.
december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és „Az Ágazati
Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig terjedõ idõszakban”
címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ ágazati
tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
2.

Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a Ket. 29. § (1) bekezdése alapján, az ÁPBtv.
28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/11-1 (2011) ikt.
sz. végzésével a Köztisztasági Egyesülés Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban a
Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagjaként való részvételének, jogosultságai gyakorlásának feltételei
fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást indított.

3.

Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/11-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal (az
érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Köztisztasági Egyesülés a Településszolgáltatási Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben
foglalt feltételeknek.

4.

A Köztisztasági Egyesülés az ÁRMB részére nem nyújtott dokumentumokat, nem igazolta, hogy 2011. január 1-jét
követõen megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5.

A Köztisztasági Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem igazolta, a
Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíciónak, illetve a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságnak
2011. január 1-jétõl jogszerûen nem lehet tagja.

Ezen határozat az ÁPBtv. 6. §-án, a 21. §-án és a 28. § (5) bekezdésén, valamint az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2011. április 21.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Köztisztasági Egyesülés
Településszolgáltatási Egyesület
Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Magyar Ruhagyártók Egyesülés Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságának
megszüntetése az ÁPBtv. 28. § (5) bek. átmeneti szabálya alapján
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/10-3 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása, továbbá az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
(a továbbiakban: ÁPBr.) 3. § (2) bekezdés c) pont rendelkezése alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A Magyar Ruhagyártók Egyesülés (cégjegyzék szám: 01-07-090164; adószám: 10791332-2-42; képviseletre
jogosult személy: Tomor János igazgató; székhely: 1103 Budapest, Noszlopy u. 8–10.) a 92-3/20-1/2010-ÁRMB sz.
határozat 1. a) pontja rendelkezése alapján 2010. február 2-án a létrejött Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottsági tagságát, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés rendelkezését figyelembe véve, 2011. január 1-ei hatállyal történt
megszûnését megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/20-1/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Magyar Ruhagyártók Egyesülés, mint
ágazati munkáltatói érdekképviselet, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés átmeneti szabályát is figyelembe véve megfelel
az ÁPBtv. 6-7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által tagja a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
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2.

Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a Ket. 29. § (1) bekezdése alapján, az ÁPBtv.
28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/10-1 (2011) ikt.
sz. végzésével a Magyar Ruhagyártók Egyesülés Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételének,
jogosultságai gyakorlásának feltételei fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást indított.

3.

Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/10-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal (az
érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Magyar Ruhagyártók Egyesülés a Könnyûipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben
foglalt feltételeknek.

4.

A Magyar Ruhagyártók Egyesülés az ÁRMB részére nem nyújtott dokumentumokat, nem igazolta, hogy 2011.
január 1-jét követõen megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5.

A Magyar Ruhagyártók Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem
igazolta, a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak 2011. január 1-jétõl jogszerûen nem lehet tagja.

Ezen határozat az ÁPBtv. 6. §-án, a 21. §-án és a 28. § (5) bekezdésén, valamint az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Budapest, 2011. április 21.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Magyar Ruhagyártók Egyesülés
Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalán résztvevõ Vagyonvédelmi
Szakszervezetek Szövetsége döntési jogának és reprezentativitásának megállapítása
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/15-3 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
(2)–(3) bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot
1.

A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 10984; adószám: 18256873-1-43;
képviseletre jogosult személy: Nádas Mihály elnök; székhely: 1201 Budapest, Wesselényi u. 25.) a
Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalán résztvevõ érdekképviselet döntési joga és
reprezentativitása megállapítására irányuló kérelmére az ÁRMB megállapítja, hogy a Vagyonvédelmi
Szakszervezetek Szövetsége 92-3/7-1/2010-ÁRMB sz. határozat 1.a) pontjában foglaltakat is figyelembe véve
– az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szempontok alapján döntési (szavazati) joggal rendelkezik,
– az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szempontok alapján reprezentatív érdekképviselet.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.

Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az ÁRMB eljárása illetékmentes. A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

INDOKOLÁS
1.

A 92-3/7-1/2010-ÁRMB sz. határozat alapján a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói
oldalán tag Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége 2011. július 13-án ÁRMB/220-3/15-1 (2011) számon
iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely az érdekképviselet döntési joga és reprezentativitása
megállapítására irányult.

2.

Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontban, illetve a 1. sz. melléklet 1–5. sorszám
alatt szereplõ szempontokra, a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû ágazatban,
a benyújtott adatok alapján 20,7 pontot (az aktív szakszervezeti tagok létszáma: 5,1 pont; kollektív szerzõdéses
lefedettség: 8,1 pont; a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) munkavállalói oldalán résztvevõ országos
munkavállalói szövetséghez való tartozás: 5,0 pont; az ágazat nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való
tartozás: 2,5 pont) kapott.
(A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 11. § (2) bek. szerint ahol a jogszabály
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot (OÉT) említ, azon a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot kell érteni.)

Az TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû ágazatba fõtevékenység alapján besorolt
munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma 2010-ban a Központi Statisztikai Hivatal által az
ÁRMB rendelkezésre bocsájtott adatai (nemzetgazdasági munkaügyi adattár) szerint 20 660 fõ.
A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége az érdekképviselet döntési (szavazati) joga és reprezentativitása
megállapítására vonatkozó kérelméhez csatolt adatai tekintetében, az ÁRMB az ÁPBtv. 1. § (1) bekezdés a) pontja és a
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7. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével, a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
megnevezésû ágazatban, 34 munkahelyi szintû szakszervezetet és 2238 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az
ágazatban foglalkoztatottak 10,8%-a (2238/20660=10,8).
Az ÁPBtv. 1. számú melléklet 2. pontja szerint a munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen
47 pont osztható fel. A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége az ágazatban értékelt 2238 fõs taglétszáma
alapján a felosztható pontszámból 10,8%-os arányban részesedik, ennek megfelelõen 5,1 pontot (47/100×10,8=5,1) kapott.
A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalán
döntési (szavazati) joggal rendelkezik.
[Az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint döntési (szavazati) joggal rendelkezik az az ágazati szakszervezet, amely
az 1. számú mellékletben meghatározott szempontok alapján legalább 10 pontot ért el.
1. Az adott ágazat területén a legutóbbi üzemi tanácsi választáson elért eredmény
A szempont alkalmazása az ÁPBtv. 27. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. augusztus 20-án lép hatályba.
A 28. (1) bekezdés szerint a meghatározott idõpontig az 1. szempont pontértékét a 2. és 3. szempont között kell
elosztani.
2. Az aktív szakszervezeti tagok létszáma
A munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok arányában összesen 47 pont osztható fel. Az ágazatba
fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma felel meg
47 pontnak.
A szakszervezetek, illetve a szakszervezeti szövetségek az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatott,
tagdíjat fizetõ tagjaik létszámának megfelelõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.
3. Kollektív szerzõdéses lefedettség
A kollektív szerzõdéses lefedettség alapján összesen 38 pont osztható fel. Az ágazatba fõtevékenységük
alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 38 pontnak.
A munkavállalói érdekképviseletek a részvételükkel kötött és az ágazatban hatályos, regisztrált kollektív
szerzõdések által lefedett munkavállalói létszámnak megfelelõ arányban részesednek a felosztható
pontszámból.
Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy egy,
illetõleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív szerzõdés
vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintû kollektív szerzõdést kell figyelembe
venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerzõdés, a szerzõdést kötõ munkavállalói
érdekképviseletek egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.
4. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi (NGTT) munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói
szövetséghez való tartozás
Az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ szövetséghez való tartozás arányában összesen 10 pont osztható fel.
Azok a munkavállalói érdekképviseltek, amelyek tagjai valamely, az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ
országos szövetségnek, egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.
6. Az ágazati nemzetközi munkavállalói szervezeteihez való tartozás
Nemzetközi ágazati szövetséghez való tartozás alapján összesen 5 pont osztható fel. Azok a munkavállalói
érdekképviseletek, amelyek tagjai az adott ágazat nemzetközi munkavállalói szervezetének, egyenlõ arányban
részesednek a felosztható pontszámból.
Amennyiben az adott ágazatban nincs nemzetközi munkavállalói szervezet, akkor az egyes szervezeteknek a
többi négy feltétel alapján kapott pontszámait a 100/95-szörösükre kell emelni.]
3.

A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontban, illetve a 1. sz. melléklet
1–3. sorszám alatt szereplõ szempontokra, a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
megnevezésû ágazatban a benyújtott adatok alapján 13,2 pontot [az aktív szakszervezeti tagok létszáma
(2 6238fõ, amely az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 10,8 százaléka): 5,1 pont; kollektív szerzõdéses
lefedettség (az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak 21,4 százaléka): 8,1 pont] kapott.
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Az ÁPBtv. 29. § b) pont felhatalmazása és az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális
párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
[ÁPBr.] 8. § (2) bek. rendelkezése alapján az ÁRMB a kollektív szerzõdéses lefedettséggel kapcsolatos adatokat a
kollektív szerzõdések nyilvántartását vezetõ szervtõl kapja meg.
A kollektív szerzõdés nyilvántartás szerint a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Biztonsági
Vállalkozások Munkaadói Szövetsége a TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû
ágazatba fõtevékenység alapján besorolt munkáltatókra kiterjedõ hatályú 04661 Nyilv. sz. kollektív szerzõdést kötött.
A kollektív szerzõdés hatálya alá tartozó munkáltatók által foglalkoztatott létszám 4421 fõ. Ez az ágazatban
foglalkoztatottak 21,4%-a (4421/20660=21,4).
Az ÁPBtv. 1. számú melléklet 3. pontja szerint a kollektív szerzõdéses lefedettség alapján összesen 38 pont osztható fel.
A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége a 4421 fõs kollektív szerzõdéses lefedettség alapján a felosztható
pontszámból 21,4%-os arányban részesedik, ennek megfelelõen 8,1 pontot (38/100×21,4=8,1) kapott.
A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pont elõírását teljesítette, reprezentatív
ágazati szakszervezet.
[Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely a 1. számú mellékletben
1–3. sorszám alatt szereplõ szempontokra legalább 10 pontot kapott.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6-7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az ÁRMB eljárása illetékmentes. A Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetésére nem kötelezett.

Budapest, 2011. szeptember 13.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége
Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság
Foglalkoztatási Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Településszolgáltatási Egyesület Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban való
részvételi feltételeinek megállapítása
Ikt. sz.: ÁRMB/220-3/11-4 (2011)
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. §
bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
1.

A Településszolgáltatási Egyesület (bírósági nyilvántartási szám: 1534; adószám: 18663145-2-13; képviseletre
jogosult személy: Szarvas Tibor elnök; székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12–14.) Településszolgáltatási
Ágazati Párbeszéd Bizottsági tagságát, figyelembe véve a 92-3/23-5/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontja
rendelkezését és az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek való megfelelést, 2011. január 1-ei hatállyal
megállapítja.

2.

Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé.
Jelen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni, az ügyfelekkel történõ közlés napjától számított 30 napon belül. A felülvizsgálati kérelmet
az ÁRMB-nél kell benyújtani.
Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az ÁRMB eljárása illetékmentes. A Településszolgáltatási Egyesület mentes a
közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

INDOKOLÁS
1.

Az ÁRMB 92-3/23-5/2010-ÁRMB sz. határozat 1. a) pontjával igazolta, hogy a Településszolgáltatási Egyesület,
mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek és ez által
tagja a Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagjaként a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdése szerint e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesületi jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érekeinek
elõmozdítása és megvédése (a továbbiakban . szakszervezet), vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(2) Ágazati az az érdekképviselet, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tevékenységét ágazati szinten
szervezi és
a) munkavállalókból, illetve szakszervezetekbõl vagy
b) munkáltatókból, illetve munkáltatókat tömörítõ érdekképviseleti szervezetekbõl
álló tagsággal rendelkezik.
Az ÁPBtv. 7. § (6) bekezdés értelmében az ágazati szintû szociális párbeszédben való részvétel feltételeinek
elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdekképviseletei egymással koalícióra léphetnek.
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Az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés szerint az e törvényben szereplõ jogosultságok és kötelezettségek szempontjából
2010. december 31-ig munkáltatói érdekképviseletnek kell tekinteni az e törvény hatályba lépése elõtt alakult és
„Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok mûködésének feltételeirõl és rendjérõl a jogi szabályozás megalkotásáig
terjedõ idõszakban” címû, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás alapján mûködõ ÁPB-ben részt vett
a) munkáltatói érdekképviselet alapszabályában megnevezett, ott meghatározott ágazatban tevékenykedõ
ágazati tagozatát, továbbá
b) munkáltatói érdekképviseleti tevékenységet ellátó egyesülést.]
Az ÁRMB az ÁPBtv. 21. §, az ÁPBr. 3. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a Ket. 29. § (1) bekezdése alapján, az ÁPBtv.
28. § (5) bekezdésben foglalt szabály megvizsgálása tekintetében 2011. január 19-én ÁRMB/220-3/11-1 (2011) ikt.
sz. végzésével a Köztisztasági Egyesülés Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban a
Településszolgáltatás-Köztisztaság Koalíció tagjaként való részvételének, jogosultságai gyakorlásának feltételei
fennállására vonatkozóan hivatalból eljárást indított.
Az ÁRMB hivatalból indított eljárása során, ÁRMB/220-3/11-1 (2011) ikt. sz. végzésében felhívta az érdekképviselet
figyelmét, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 30 napig az ÁRMB részére benyújtott dokumentumokkal (az
érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat; az
érdekképviselet érvényes alapszabálya) igazolják, hogy a Köztisztasági Egyesülés a Településszolgáltatási Ágazati
Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén tevékenykedõ ágazati szervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben
foglalt feltételeknek.

3.

A Köztisztasági Egyesülés az ÁPBtv. 6. § (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést nem igazolta.
A Köztisztasági Egyesülés Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottságban a TelepülésszolgáltatásKöztisztaság Koalíció tagjaként létrejött tagságát az ÁRMB, az ÁPBtv. 28. § (5) bekezdés rendelkezését figyelembe
véve az ÁRMB/220-3/11-3 (2011) ikt. sz. határozatában 2011. január 1-ei hatállyal történt megszûnését
megállapította.

4.

Az TEÁOR ’08 szerinti 80 Biztonsági, nyomozói tevékenység megnevezésû ágazatba fõtevékenység alapján
besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma 2010-ban a Központi Statisztikai
Hivatal által az ÁRMB rendelkezésre bocsájtott adatai (nemzetgazdasági munkaügyi adattár) szerint 48 744 fõ.
A Településszolgáltatási Egyesület az érdekképviselet részvételi feltételei megállapítására vonatkozó kérelméhez
csatolt adatai tekintetében, az ÁRMB az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével a
Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységi területén a TEÁOR ’08 szerinti
38 Hulladékgazdálkodás, 81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés ágazatban fõtevékenység alapján
besorolt 10 érdekképviseleti tag munkáltatót és 4 474 fõ munkaviszonyban álló munkavállalót értékelhetett. Ez a
párbeszéd bizottság tevékenységi területén foglalkoztatottak 9,2%-a (4474/48744=9,2).

Településszolgáltatási Egyesület az ÁPBtv. 6–7. § elõírását teljesítette, a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd
Bizottságnak jogszerûen a tagja.
[Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint részt vehet az ágazati szintû szociális párbeszédben az az ágazati
munkáltatói érdekképviselet, amelynek az adott ágazatba fõtevékenység szerint besorolt tagjai foglalkoztatják az
ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók legalább öt százalékát, vagy amelynek, vagy amely
tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba fõtevékenysége alapján besorolt munkáltató a tagja.]

Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, a 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.

Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezése alapján az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs
helye, az (5) bekezdés c) pont elõírása alapján a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárásban nem változtatható meg és
nem semmisíthetõ meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határozata ellen közigazgatási eljárásban rendes
jogorvoslatnak nincs helye.
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Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az ÁRMB eljárása illetékmentes. A Településszolgáltatási Egyesület a közigazgatási
hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási illeték megfizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2011. október 18.

Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök

Kapják:
Településszolgáltatási Egyesület
Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság
FH Társadalmi Párbeszéd Központ Fõosztály
Irattár

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság közleménye
a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel megszûnésének
és a részvétel feltételeinek megállapítása
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 11. § (2) bekezdés d) pontjának,
(3) bekezdésének, 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a
középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009.
(IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 22/2009. SZMM rendelet) 3. § bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2012. július 31. napján hivatalból indított eljárása alapján megállapítja,
hogy a Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a Ruha-Bõr Koalíció (Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete, Bõripari
Dolgozók Szakszervezete) érdekképviseletek nem felelnek meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában szereplõ, Könnyûipari Ágazati
Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Textilipari Dolgozók Szakszervezete, a
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a Bõripari Dolgozók Szakszervezete jogutódja a Budapest, 1068 Városligeti
fasor 46–48. alatti székhelyû Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 917.
adószám: 19002763-2-42, képviseli: Rabi Ferenc). A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete kérelmének,
amely a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megállapítására irányult, helyt ad, és
megállapítja, hogy az érdekképviselet a jogutódlás folytán megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában szereplõ, Könnyûipari
Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek, és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete a
megszûnt szakszervezetek jogutódjaként vesz részt a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban.
Az eljárási költséget az állam viseli.
Ezen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 2004. évi XCL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. §-a alapján a Fõvárosi Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, a
közlés napjától számított 30 napon belül.
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INDOKOLÁS
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 2012. június 9. napján kérelmet terjesztett elõ az Ágazati
Részvételt Megállapító Bizottsághoz, amely a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Könnyûipari Ágazati
Párbeszéd Bizottságban való – jogutódláson alapuló – részvételi joga megállapítására irányult.
A rendelkezésre álló bizonyítékok a következõk.
A Textilipari Dolgozók Szakszervezete, valamint – a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete és a Bõripari Dolgozók
Szakszervezetébõl álló – Ruha-Bõr Koalíció Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való tagsága megszûnésének
megállapítása céljából az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hivatalból eljárást indított, tekintettel arra, hogy a
22/2009. SZMM rendelet 3. § (2) bekezdés értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hivatalból köteles
eljárni az ÁPB tagság megszûnésének megállapításával összefüggõ ügyben, ha tudomására jut, hogy az ÁPBtv. 11. §
(2) bekezdésében szereplõ valamely feltétel bekövetkezett.
Az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az érdekképviselet ÁPB-tagsága megszûnik, ha valamely, az
érdekképviseletnek minõsüléshez, illetve az ÁPB-ben való részvételhez elõírt feltételnek nem felel meg.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz 2012. július 9. napján benyújtott, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való – jogutódláson alapuló – részvételi joga
megállapítására irányuló kérelmének (BDSZ 156/2012.) mellékleteként csatolásra került
– a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének, a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezetének, valamint a Bõripari Dolgozók
Szakszervezetének mint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetébe beolvadt szakszervezetek törlésérõl,
valamint a jogutódlás tényérõl szóló bírósági végzések egy-egy kivonata, valamint az azokhoz kapcsolódó kijavító
végzések,
– a Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 61.103/1989/35. számú, Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezet nevének
megváltozásáról szóló végzése,
– a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Alapszabálya,
– a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Szervezeti és Mûködési Szabályzata és annak 1., 2. és 5. számú
melléklete,
– a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban (KÁPB) résztvevõ munkavállalói szervezetek közötti Koalíciós
megállapodás,
– a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) igazolása arról, hogy a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete az MSZOSZ tagszervezete és
– az International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (ICEM) igazolása arról, hogy a
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete az ICEM tagja.
A Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 61.100/1989/15. számú 2009. december 16-i végzése értelmében a bíróság 2009. december
16. napján elrendelte a 911. sorszám alatt nyilvántartásba vett Textilipari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû
társadalmi szervezet nyilvántartásból való törlését azzal, hogy a törölt szervezet jogutódja – figyelemmel a 13. Pk.
61.100/1989/17. számú kijavító végzésre is – a Fõvárosi Bíróságon 917. sorszám alatt nyilvántartott Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû társadalmi szervezet. A végzés 2010. január 7. napján emelkedett jogerõre.
E végzés indokolása értelmében a Textilipari Dolgozók Szakszervezete 2009. október 16. napján tartott kongresszusán
határozott arról, hogy a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetébe beolvad, tevékenységét a továbbiakban e
szervezet keretében látja el, egyúttal határozott arról is, hogy a szervezet jogutódja a befogadó szervezet legyen.
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 2009. november 13. napján tartott kongresszusán határozott a
Textilipari Dolgozók Szakszervezete csatlakozásáról.
A Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 60.879/1989/28. számú 2009. december 16-i végzése értelmében a bíróság 2009. december
16. napján elrendelte a 726. sorszám alatt nyilvántartásba vett a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû
társadalmi szervezet nyilvántartásból való törlését azzal, hogy a törölt szervezet jogutódja – figyelemmel a 13. Pk.
60.879/1989/30. számú kijavító végzésre – a Fõvárosi Bíróságon 917. sorszám alatt nyilvántartott Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû társadalmi szervezet. A végzés 2010. január 15. napján emelkedett jogerõre.
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E végzés indokolása értelmében a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete 2009. október 9. napján tartott
kongresszusán határozott arról, hogy a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetébe beolvad, tevékenységét a
továbbiakban e szervezet keretében látja el, egyúttal határozott arról is, hogy a szervezet jogutódja a befogadó
szervezet legyen. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 2009. november 13. napján tartott
kongresszusán határozott a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete csatlakozásáról.
A Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 60.988/1989/25. számú 2011. augusztus 2-i végzése értelmében a bíróság 2011. augusztus
2. napján elrendelte a 1.198. sorszám alatt nyilvántartásba vett a Bõripari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû
társadalmi szervezet nyilvántartásból való törlését azzal, hogy a törölt szervezet jogutódja – figyelemmel a 13. Pk.
60.988/1989/27. számú kijavító végzésre – a Fõvárosi Bíróságon 917. sorszám alatt nyilvántartott Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete elnevezésû társadalmi szervezet. A végzés 2011. augusztus 26. napján emelkedett
jogerõre. E végzés indokolása értelmében a Bõripari Dolgozók Szakszervezete 2011. április 29. napján tartott
kongresszusán határozott arról, hogy a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetébe beolvad, tevékenységét a
továbbiakban e szervezet keretében látja el, egyúttal határozott arról is, hogy a szervezet jogutódja a befogadó
szervezet legyen. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 2011. június 15. napján tartott kongresszusán
határozott a Bõripari Dolgozók Szakszervezete csatlakozásáról.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok és iratanyag alapján megállapítható,
hogy a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakulását megállapító kérelemnek helyt adó határozat alapjául
szolgáló, és az Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakításához, valamint az abban való részvétel feltételeinek
megállapítását alátámasztó dokumentumok között a Textilipari Dolgozók Szakszervezete egy 2009. december 16-án,
a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete pedig egy 2009. november 30-án kelt bírósági kivonatot nyújtott be arról,
hogy igazolja a létezését. Ezen bírósági kivonatok csatolására a 22/2009. SZMM rendelet 5. § (6) bekezdése lehetõséget
ad, hiszen a kérelem mellékletként elegendõ az érdekképviselet bírósági nyilvántartási adatairól olyan bírósági
kivonatot csatolni, amely a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebben készült.
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2010. február 2. napján kelt 92-3/20-1/2010-ÁRMB számú határozatával
megállapította a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttét, amelyben a Textilipari Dolgozók Szakszervezete
a saját jogán, a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete pedig a Ruha-Bõr Koalíció (Bõripari Dolgozók Szakszervezete,
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete) mint ágazati szakszervezetek váltak taggá.
Mindebbõl levonható az a következtetés, hogy a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakulását az Ágazati
Részvételt Megállapító Bizottság – az elé tárt dokumentumok alapján – két olyan taggal (Textilipari Dolgozók
Szakszervezete, Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete) állapította meg, amely 2010. február 2-án nem létezett.
Mivel az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) és c) pontja értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása során
a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye, az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata pedig
a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárás keretében sem változtatható meg és nem semmisíthetõ meg, az Ágazati
Részvételt Megállapító Bizottság arról döntött, hogy a vázolt tényállás alapján a Textilipari Dolgozók Szakszervezete,
valamint a Ruha-Bõr Koalíció (Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete, Bõripari Dolgozók Szakszervezete) Könnyûipari
Ágazati Párbeszéd Bizottságban való tagsága megszûnésének megállapítása céljából hivatalból eljárást indít a
22/2009. SZMM rendelet 3. § (2) bekezdés alapján.
Figyelemmel arra, hogy a Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 61.100/1989/15. számú, illetve 13. Pk. 60.879/1989/28. számú
végzése 2009. december 16. napján elrendelte a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének, illetve a Ruházatipari
Dolgozók Szakszervezetének, továbbá a Fõvárosi Bíróság 13. Pk. 60.988/1989/25. számú végzése 2011. augusztus
2. napján elrendelte a Bõripari Dolgozók Szakszervezete nyilvántartásból való törlését, és egyúttal a törölt szervezetek
jogutódjának a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetét nevezte meg, az Ágazati Részvételt Megállapító
Bizottság megállapította, hogy a Textilipari Dolgozók Szakszervezete, a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete,
valamint a Bõripari Dolgozók Szakszervezete Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban való tagsága
megszûnésének feltételei fennállnak, mivel azok a társadalmi szervezetek nyilvántartásából törlésre kerültek.
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította továbbá, hogy a Textilipari Dolgozók Szakszervezete, a
Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a Bõripari Dolgozók Szakszervezete jogutódja a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete, ennélfogva a megszûnt szakszervezetek helyett azok jogutódjaként a Bánya-, Energiaés Ipari Dolgozók Szakszervezete vesz részt a Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban.

Ezen határozat az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdésének d) pontján, (3) bekezdésén, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a
22/2009. SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontján és (2) bekezdésén alapul.
Kelt: Budapest, 2012. augusztus 15.
P. H.

Dr. Kovács Géza s. k.,
az ÁRMB elnöke

Kapják:
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Könnyûipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
Irattár
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

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

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

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

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

...............................................
cégszerû aláírás
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