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2012. évi LVI. törvény
a távközlési adóról*
A társadalmi közös kiadások fedezete érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

Értelmezõ rendelkezések
1. §

E törvény alkalmazásában:
1. távközlési szolgáltatás: Magyarország területén lévõ az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti
elektronikus hírközlõ hálózaton nyújtott, az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti nyilvánosan elérhetõ
telefonszolgáltatás (ideértve az üzenet küldését lehetõvé tevõ szolgáltatást is);
2. elõfizetõ: a távközlési szolgáltatás igénybevételére kötött szerzõdésben elõfizetõként megjelölt természetes
személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, függetlenül attól, hogy
a távközlési szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató számára elõre vagy utólag fizeti;
3. szolgáltató: Magyarországon távközlési szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy egyéb szervezet;
4. üzenet: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti SMS, MMS;
5. hívás: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti hívás;
6. hívószám: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti bármely azonosító, amelyrõl az elõfizetõ hívást
kezdeményezhet;
7. segélyhívás: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti segélyhívás, továbbá az európai harmonizált
segélyhívószámra (116 111, 116 000, 116 123) indított hívás;
8. adománygyûjtõ szám: az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló rendelet
szerinti adománygyûjtõ szám;
9. teszthívás: a szolgáltató által – kizárólag a szolgáltató elektronikus hírközlõ hálózata mûködésének ellenõrzését
szolgáló hívószámra – indított hívás.

Adókötelezettség, adóalany
2. §

Adóköteles a távközlési szolgáltatás nyújtása.

3. §

Az adó alanya a szolgáltató.

Adóalap
4. §

Az adó alapja a szolgáltató elõfizetõjének elõfizetéséhez, elõfizetés hiányában a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról
a) indított hívások idõtartama;
b) küldött üzenetek – szolgáltatóval kötött szerzõdés szerint számított – száma.

Adómérték, adóösszeg
5. §

(1) Az adó mértéke
a) a 4. § a) pontja szerinti adóalap esetén hívásonként 2 forint/megkezdett perc,
b) a 4. § b) pontja szerinti adóalap esetén 2 forint/darab.
(2) A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni adó összege nem lehet több, mint:
a) magánszemély elõfizetõ elõfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám,
b) nem magánszemély elõfizetõ elõfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 2500 Ft/hó/hívószám.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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Adómentesség
6. §

Mentes az adó alól:
a) a segélyhívás,
b)

adománygyûjtõ szám hívása,

c)

üzenetküldés adománygyûjtõ számra,

d)

a teszthívás,

e)

magánszemély elõfizetõ hívószámáról indított hívások idõtartamából havonta 10 megkezdett perc.

Az adó megállapítása
7. §

A szolgáltató az adót havonta a hívást, üzenetküldést követõ hónap 20. napjáig állapítja meg, az állami adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon bevallja és megfizeti.

Eljárási rendelkezések
8. §

(1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.
(2) A távközlési adóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

Záró és átmeneti rendelkezések
9. §

Ez a törvény 2012. július 1-jén lép hatályba.

10. §

A szolgáltató a 2012. július hónapban indított hívások, küldött üzenetek tekintetében adókötelezettségét – a 7. §-ban
foglaltaktól eltérõen – 2012. szeptember 20-ig teljesítheti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXIV. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,
valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény
módosításáról*
1. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 24. § (17) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait
kell megfelelõen alkalmazni. A magánnyugdíjpénztár az átadásra kerülõ követelések értékét 2012. október 12. napjáig
a Magyar Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírban (a továbbiakban: állampapír) és pénzben
teljesíti a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére. A magánnyugdíjpénztár 2012. május 31. napjával köteles
a visszalépõ tagok portfóliójában lévõ eszközöket elkülöníteni, és ezen eszközöket az átadás napjái g köteles
elkülönítetten kezelni, azzal, hogy 2012. szeptember 30. napjáig a visszalépõ tagok portfólióját oly módon köteles
átalakítani, hogy az állampapírtól eltérõ pénzügyi eszközök helyett állampapírba vagy pénzbe helyezi át a visszalépõ
tagok követelését. A követelésnek legalább a visszalépõ tag – 2012. május 31-ei értéknapon fennálló – portfólióján
belüli állampapír-aránynak megfelelõ részét állampapírban kell teljesíteni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap
értékpapírszámlájára. Az átadott állampapírok az értékpapírszámlán történõ jóváírás napján a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentõ Alap tulajdonába kerülnek.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

Az Mpt. 24. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az Mpt. 24. § (15) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagok esetében
a visszalépõ tagi kifizetések megállapításánál a hozamgarantált tõke összegét a 3. számú mellékletben szereplõ képlet
alkalmazásával kell számítani azzal, hogy 2012. április és május hónapokra a KSH által közzétett, 2012. márciusra
vonatkozó inflációs rátát kell alkalmazni.”

3. §

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Mpt. 24. § (17) bekezdésében foglaltak alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ
pénztártag természetes személyek követelését a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírban (a továbbiakban: állampapír) kell a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak átadni, azzal, hogy ha
valamely, a tag portfóliójában lévõ eszköz helyett az állampapírban való átadás a külön jogszabályban meghatározott
határidõig nem lehetséges, akkor az eszköz értékének megfelelõ pénzösszeget kell az Alap részére átadni.”

4. §

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

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXVII. 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 (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi
a) bevételi fõösszegét 14 341 944,6 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 14 918 105,3 millió forintban,
c) hiányát 576 160,7 millió forintban
állapítja meg.”

2. §

A Kvtv. 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
a)

8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények cím,
aa)
ab)

ac)

ad)

b)

1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím 2012. évi támogatási elõirányzatában a „73 815,3” szövegrész
helyébe a „74 812,8” szöveg,
1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Személyi
juttatások kiemelt elõirányzat 2012. évi kiadási elõirányzatában a „71 159,9” szövegrész helyébe a
„71 780,0” szöveg,
1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 2. Munkaadókat
terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt elõirányzat 2012. évi kiadási elõirányzatában
a „18 936,3” szövegrész helyébe a „19 103,7” szöveg,
1. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok alcím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt elõirányzat 2012. évi kiadási elõirányzatában a „16 818,0” szövegrész helyébe
a „17 028,0” szöveg,

X. fejezet 1–20. cím összesen sorának 2012. évi kiadási elõirányzatában a „357 973,2” szövegrész helyébe a
„358 970,7” szöveg, 2012. évi támogatási elõirányzatában a „266 128,8” szövegrész helyébe a „267 126,3” szöveg,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta el.
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X. fejezet összesen sorának 2012. évi kiadási elõirányzatában a „458 719,3” szövegrész helyébe a
„459 716,8” szöveg, 2012. évi támogatási elõirányzatában a „267 061,4” szövegrész helyébe a „268 058,9” szöveg

lép.
3. §

A Kvtv. 1. melléklet, XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
a)

4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 1. Bírságbevételek jogcím-csoport
2012. évi bevételi elõirányzatában a „32 441,1” szövegrész helyébe a „33 438,6” szöveg,

b)

XLII. fejezet összesen sorának 2012. évi bevételi elõirányzatában a „6 829 428,7” szövegrész helyébe a
„6 830 426,2” szöveg

lép.
4. §

Ez a 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

2012. évi LXIX. törvény
az adózást érintõ egyes törvények módosításáról*
1. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Mentes az öröklési illeték alól:)
„a) a tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelõdési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány);”

2. §

Az Itv. 17. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„a) a tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelõdési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú
közérdekû kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történõ vagyonszerzés, továbbá a jótékony célú közadakozásból
származó vagyoni érték megszerzése;”

3. §

Az Itv. 26. § (1) bekezdésének t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„t) ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén
az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése idõpontjában a vagyonszerzõ
fõtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele;”

4. §

Az Itv. 99/D. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 23/A. § szerinti illetékkedvezmény feltételét a vállalkozó az ingatlan 26. § (1) bekezdésének t) pontja szerinti
átruházásával akkor sem teljesíti, ha az ingatlan tulajdonjogát 2012. január 1-jét megelõzõen szerezte meg.”

5. §

Az Itv. 24. § (1) bekezdésében a „gyártástól” szövegrészek helyébe a „gyártási évétõl”, a 87. § (5) bekezdésében
a „feltétel” szövegrész helyébe a „feltételek valamelyike” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az Itv. 26. § (1) bekezdésének a sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
LXXXIII. törvény 8. § (2) bekezdése által beiktatott r) pontja, és az Itv. 87. §-ának a látvány-csapatsport támogatásával
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény 2. §-a által beiktatott (4) bekezdése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogadta el.
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2. A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
7. §

(1) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 13/A. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Központi szerver mûködtetésére engedély annak a Magyarországon bejegyzett székhellyel, legalább 50 millió
forint jegyzett tõkével, magyar állampolgár vezetõ tisztségviselõvel rendelkezõ gazdasági társaságnak adható, amely
a központi szerver üzemeltetését kizárólagos tevékenységként végzi, és amelynek a szavazatok legalább 51%-val
rendelkezõ tagja (részvényese) a kérelem benyújtását megelõzõen legalább 10 éven át Magyarországon
szerencsejáték szervezésével foglalkozó gazdasági társaságnak volt tagja (részvényese) vagy vezetõ tisztségviselõje.
A központi szerver üzemeltetõ gazdasági társaság egyidejûleg csak egy központi szerver üzemeltetésére rendelkezhet
engedéllyel. A központi szerver mûködtetésére vonatkozó engedély iránti kérelem elõterjesztésekor és érvényességi
ideje alatt a társaság tagjai, részvényesei, illetve vezetõ tisztségviselõi, valamint azok Ptk. 685. § b) pont szerinti közeli
hozzátartozói nem lehetnek tagjai, részvényesei vagy vezetõ tisztségviselõi szerencsejáték-szervezõ, pénznyerõ
automata-gyártó vagy más központi szervert üzemeltetõ gazdálkodó szervezetnek. A központi szerver üzemeltetõ
társaság tagjai, részvényesei, vezetõ tisztségviselõi, valamint azok Ptk. 685. § b) pont szerinti közeli hozzátartozói
a központi szerver auditálásáról kiadott okirat keltét megelõzõ egy évben és az azt követõ tizenkét évben nem
lehetnek tagjai, részvényesei, vezetõ tisztségviselõi az okiratot kiadó auditáló szervezetnek.”
(2) Az Szjtv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság által üzemeltetésre kerülõ központi szervert informatikai biztonsági és
zártsági szempontból, továbbá a rendszerben a központi szerver által futtatott játékprogramokat a jogszabályoknak
való megfelelõség szempontjából auditálni kell. Az auditról kiállított tanúsítvány nem ruházható át. Az auditálást
abban az esetben kell megújítani, ha a technikai eszközökben, a technológiában vagy informatikai vagy biztonsági
környezetben vagy alkalmazásban jelentõs változás áll be. A rendszer vizsgálatára és auditálására kizárólag
az a szervezet jogosult, amely
a) az aláírás-létrehozó eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt és a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság nyilvántartásába bejegyzett szervezet,
b) legalább 8 éves tapasztalattal rendelkezik az elektronikus aláírás tanúsítás területén, és
c) szaktudással rendelkezik az alábbi területek mindegyikén:
ca) véletlenszám-generátorok,
cb) informatikai biztonság tanúsítása és értékelése,
cc) aláírás-létrehozó eszközök,
cd) aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése,
ce) aláírás-létrehozó és ellenõrzõ alkalmazások,
cf) elektronikus archiválás szolgáltatás.”
(3) Az Szjtv. 13/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén az auditáló szervezet akkor tekinthetõ szaktudással rendelkezõnek,
ha
a) a (3) bekezdés ca) alpontja szerinti szakterület tekintetében legalább egy éve akkreditációval rendelkezik
kriptográfiai funkciókat megvalósító szoftvertermékek és rendszerek terén;
b) a (3) bekezdés cb) alpontja szerinti szakterület tekintetében legalább egy éve akkreditációval rendelkezik
informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek tanúsítása terén;
c) a (3) bekezdés cc)–ce) alpontja szerinti szakterületek tekintetében legalább egy éve akkreditációval rendelkezik
elektronikus aláírási termékek és rendszerek tanúsítása terén, és
d) a (3) bekezdés cf) alpontja szerinti szakterület tekintetében legalább egy éve akkreditációval rendelkezik digitális
archiválást végzõ alkalmazások tanúsítása terén.”
(4) Az Szjtv. 13/A. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az auditáló szervezet a (3) bekezdés a)–c) pontokban és (3a) bekezdésben meghatározott feltételeknek való
megfelelésrõl a központi szerver auditálásáról kiadott okiratban nyilatkozik. Az okiratban a szaktudással rendelkezõ
személy nevét, szakterületét, az auditáló szervezettel fennálló jogviszonya jellegét (munkaviszony, megbízási
jogviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony) fel kell tüntetni és az okirat rá vonatkozó részét a szaktudással
rendelkezõ személy aláírásával kell ellátni.”
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(5) Az Szjtv. 13/A. §-a a következõ (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Az auditáló szervezet tagjai, részvényesei, vezetõ tisztségviselõi, valamint azok Ptk. 685. § b) pont szerinti közeli
hozzátartozói a központi szerver auditálásáról kiadott okirat keltét megelõzõ egy évben és az azt követõ tizenkét
évben nem lehetnek tagjai, részvényesei, vezetõ tisztségviselõi a központi szervert üzemeltetõ gazdasági
társaságnak.”
8. §

Az Szjtv. a következõ 13/E. §-sal egészül ki:
„13/E. § (1) A központi szerver üzemeltetõ és a helyhez kötött szerveralapú pénznyerõ automata üzemeltetõje, illetve
a központi szerver üzemeltetõ és a nem helyhez kötött szerveralapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje kizárólag
– legalább egy évre szóló – határozott idõtartamú csatlakozási szerzõdést köthet, a szerzõdés érvényességéhez annak
írásba foglalása szükséges. Ha a csatlakozási szerzõdést két évet meghaladó határozott idõtartamra kötik, úgy a két év
lejárta után bármely fél, az adott naptári év végére szóló legalább hat hónapos felmondási idõ alkalmazásával
indokolás nélkül felmondhatja (rendes felmondás).
(2) A központi szerver üzemeltetõ az engedély érvényességi idõtartama alatt egyidejûleg helyhez kötött szerveralapú
pénznyerõ automatákat üzemeltetõ központi szerver esetén legalább 1000 helyhez kötött szerveralapú pénznyerõ
automata üzemeltetésére vonatkozó, legalább egy éves idõtartamra szóló csatlakozási szerzõdéssel és legfeljebb
12 000 helyhez kötött szerveralapú pénznyerõ automata üzemeltetésére vonatkozó csatlakozási szerzõdéssel
rendelkezhet.”

9. §

Az Szjtv. 40. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított
13/A. § (3), (3a), (3b) és (3c) bekezdéseit az e rendelkezés hatálybalépését követõen indult központi
szerverüzemeltetés engedélyezése iránti eljárásokban alkalmazni kell.”

3. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
10. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) a következõ 83/E. §-sal
egészül ki:
„83/E. § Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított 57. §
(1) bekezdés e) pontját és 57. § (6) bekezdését a hatálybalépés napját követõen indult felszámolási eljárásokban kell
alkalmazni.”

11. §

A Cstv. 57. § (6) bekezdésében a „társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozásokat” szövegrész helyébe
a „társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozásokat (ideértve a szociális hozzájárulási adót is)” szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti a Cstv. 57. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjtartozások” szövegrész.

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
13. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 47. § (9) bekezdés b) pontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (6)–(8) bekezdésben foglaltaktól függetlenül a magánszemély az adóelõleget megállapító munkáltatótól, kifizetõtõl
írásbeli nyilatkozatban]
„b) a jövedelem egészére köteles kérni az adóalap-kiegészítés alkalmazását akkor, ha az adóévben megszerzett azon
jövedelmeinek együttes összege, melyek adóelõlegének megállapítása során az adóalap-kiegészítést nem vették
figyelembe, ideértve az adóelõleget megállapító munkáltatótól származó ilyen jövedelmet is, a 2 millió 424 ezer
forintot meghaladja azzal, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a magánszemély a 48. §
(4) bekezdés b) pontjában meghatározott különbözeti bírság fizetésére köteles.”
(2) Az Szja tv. a következõ 84/V. §-sal egészül ki:
„84/V. § E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel módosított
1. számú melléklete 4.5. pontját a 2012. január 1-jétõl megszerzett jövedelmekre lehet alkalmazni.”
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(1) Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:
2.1. a lakáscélú támogatás, ha az)
„2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás, ideértve
a 2006. december 31-éig kihirdetett, az említett kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet
alapján nyújtott lakáscélú támogatást is, továbbá a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet és
az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet szerinti támogatás,”
(2) Az Szja tv. 1. számú mellékletének 3. pontja a következõ új 3.6. alponttal egészül ki:
(3. A közcélú juttatások körében adómentes:)
„3.6. az a tevékenység ellenértékének nem minõsülõ pénzbeli juttatás, amelyet
a) a külön törvény alapján, a külön törvényben meghatározott célra létrehozott, vagy
b) a központi költségvetésrõl szóló törvényben egyedi támogatásban részesített,
vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól, a szervezet céljával összhangban kap
a magánszemély;”
(3) Az Szja tv. 1. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.5. a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló miniszterelnöki rendelet alapján a Magyar
Corvin-lánc Testület által a tagja javaslatára megítélt ösztöndíj, továbbá a Nobel-díjhoz, az Abel-díjhoz, a „The Brain
Prize”-díjhoz, valamint az Európai Unió Descartes-díjához kapcsolódó, a díj tulajdonosának a díjat adományozó
szervezet által adott pénzjutalom;”
(4) Az Szja tv. 1. számú melléklete a következõ 4.24. ponttal egészül ki:
(4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.24. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi
X. törvény 56. § (1) bekezdése szerint termék termelésével vagy feldolgozásával teljesített személyes közremûködés
ellenértékeként a tagi jogállásra tekintettel élelmiszer, a szövetkezet tevékenységének eredményeként elõállított
javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a
minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására
felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát. Az élelmiszer
juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként elõállított javak értékének megállapításánál
a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell
figyelembe venni.”
(5) Az Szja tv. 1. számú melléklete a következõ 7.22. alponttal egészül ki:
(7. Egyéb indokkal adómentes:)
„7.22. az az összeg, amelyet az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet szerint a hátralékos adós
magánszemély javára a hitelintézet elenged, feltéve, hogy a magánszemély a késedelmes jelzáloghitellel terhelt átruházott
ingatlanának a vonatkozó adásvételi szerzõdés szerinti vételárát teljes egészében hátraléka törlesztésére fordítja.”

5. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
15. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 31. § (1) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak történõ megfelelést szolgálja:)
„b) a Tanács 2011/96/EU irányelve a különbözõ tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás
közös rendszerérõl;”

16. §

A Tao tv. a következõ 29/R. §-sal egészül ki:
„29/R. § E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit a 2012. évi adókötelezettség megállapítására is alkalmazni kell.”

17. §

A Tao tv.
1.

6. § (4) bekezdésében az „alkalmazza.” szövegrész helyébe az „alkalmazza, feltéve, hogy az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény megfelelõ
alkalmazásával elsõdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végzõ szervezetnek nem minõsül.” szöveg;
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7. § (1) bekezdése z) pontjában az „ , a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerzõdés keretében,”
szövegrész helyébe az „ , a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerzõdés keretében,” szöveg;
9. § (9) bekezdésében a „figyelembevételével határozza meg” szövegrész helyébe a „figyelembevételével,
az adóalapot az (1)–(7) bekezdéseknek a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezései megfelelõ
alkalmazásával állapítja meg” szöveg;
13/A. § (1) bekezdésében az „i), j), m),” szövegrész helyébe az „i), j),” szöveg;
15. § (9) bekezdésében a „bevételre” szövegrész helyébe az „ ,a bevétellel arányos adóalapra” szöveg;
29/Q. § (2) bekezdésében a „(10) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(9)–(10) bekezdésének” szöveg;
29/Q. § (3) bekezdésében az „a 2007-tõl 2009-ig tartó üzleti években megállapított, ki nem fizetett osztalék
2010. január 1-jét követõ” szövegrész helyébe az „a megállapított, ki nem fizetett osztalék” szöveg;
6. számú melléklet A) fejezet 1. és 3. pontjában a „ , vagy – ha nem minõsül közhasznú szervezetnek –” szövegrész
helyébe az „és” szöveg;
6. számú melléklet A) fejezet 2. pontjában a „ , vagy – ha nem minõsül közhasznú szervezetnek –” szövegrész
helyébe a „vagy” szöveg

lép.
18. §

Hatályát veszti
1. a Tao tv. 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „ m)” szövegrész;
2. a Tao tv. 31. § (1) bekezdés d) pontja;
3. a Tao tv. 1. számú melléklet 5. pont a) alpontjában a „figyelemmel a 13. pont rendelkezésére,” szövegrész.

6. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
19. §

(1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 98. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Alap feladata)
„b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézetnél elhelyezett betét befagyása vagy a tevékenységi engedélyének
a Felügyelet által a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított
végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén a betétes részére a 101. §-ban meghatározott kártalanítási összeg
kifizetése, illetve”
(2) A Hpt. 101. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét, valamint azon betétkövetelés, amely olyan
hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján vonta
vissza tõke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró
összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 105. § (1) bekezdésében
meghatározott kezdõ idõpontjának napját megelõzõ napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam
alapján kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatár
megállapítása – a kifizetés idõpontjától függetlenül – a kártalanítás 105. § (1) bekezdésében meghatározott kezdõ
idõpontjának napját megelõzõ napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
(2) Az Alap a befagyott tõkeösszeg után, valamint azon betétkövetelés tõkeösszege után, amely olyan hitelintézettel
szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján vonta vissza, a még
nem tõkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás 105. § (1) bekezdésében meghatározott kezdõ idõpontjáig
legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárig a szerzõdés szerinti kamatlábbal téríti meg
a kártalanításra jogosult személy részére.”
(3) A Hpt. 102. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a hitelintézet engedélyét a Felügyelet a 30. §
(1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján vonta vissza.”
(4) A Hpt. 103. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állami garancia beváltása címén kifizetett összegek erejéig a hitelintézettel szembeni követelés a betétesrõl az
államra száll át. A követelés átszállásával az állam a korábbi jogosult helyébe lép. Az állam a követeléseit a hitelintézet
tevékenységi engedélyének a 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási
eljárásban vagy a hitelintézet felszámolási eljárásában jogosult érvényesíteni. A hitelintézet a 30. § (1) bekezdés
b) pontjában elrendelt tevékenységi engedély visszavonása alapján indított végelszámolása vagy felszámolása során
az állam azon betétek tekintetében is jogosult hitelezõként fellépni, amelyekbõl származó jogok még nem szálltak át
az államra, ha az állam garancia alapján egyébként fizetni köteles.”
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(5) A Hpt. 105. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alap a betétek befagyása vagy a Felügyeletnek a 30. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján hozott
határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelõ végzésének
közzététele után – a három idõpont közül a legkorábbiban – (a továbbiakban: a kártalanítás kezdõ idõpontja)
megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt
esetben az Alap kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határidõ meghosszabbítását legfeljebb egy
alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal.”
(6) A Hpt. 107. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az Alap a betéteseknek kártalanítást fizetett ki, a hitelintézettel szembeni követelés – a kifizetett összeg erejéig
– a betétesrõl az Alapra száll át. A követelés átszállásával az Alap a korábbi jogosult helyébe lép. Az Alap a 105. §
(1) bekezdésében meghatározott esetekben az átszállt követeléseket jogosult érvényesíteni.”
(7) A Hpt. 107. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Hitelintézet a 30. § (1) bekezdés b) pontjában elrendelt tevékenységi engedély visszavonása alapján indított
végelszámolása vagy felszámolása során az Alap azon betétek tekintetében is jogosult hitelezõként fellépni,
amelyekbõl eredõ jogok még nem szálltak át az Alapra, de amelyekért a 101. § szerint fizetni tartozik, ideértve
a kifizetés kapcsán felmerülõ költségeket is.”
(8) A Hpt. 204. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet köteles az Alappal, a külföldi betétbiztosító intézménnyel, valamint a XX. fejezetben meghatározott
önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azzal kapcsolatos, a betétest érintõ
lényeges kérdésekrõl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérõl, továbbá
– a betétek befagyása vagy a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 30. § (1) bekezdés b) vagy
c) pontja alapján való visszavonása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén – a 101. § (1) bekezdése szerinti
kártalanítási kifizetés feltételeirõl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest
közérthetõ formában tájékoztatni. A hitelintézetnek tájékoztatni kell a betétest arról is, hogy a 100. §-ban és a 126. §
(4) bekezdésében meghatározott esetekben az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a betétre.”
(9) A Hpt. a következõ 234/K. §-sal egészül ki:
„234/K. § Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény 19. §-ával megállapított
rendelkezéseket a folyamatban lévõ végelszámolási eljárásokra is alkalmazni kell azzal, hogy a 105. § (1) bekezdésében
meghatározott kártalanítási határidõt az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény
hatálybalépésének napjától kell számítani.”

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
20. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A központi költségvetés a 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – foglalkoztatottnak vagy kiegészítõ
tevékenységet folytatónak nem minõsülõ – személyek, a gyermekgondozási díjban részesülõk, valamint a 16. §
(1) bekezdés c)–f), h)–o), s)–v) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizet.”
(2) A Tbj. 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. § (1) bekezdésének a)–p) és
s)–v) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetni.”
(3) A Tbj. a következõ 65/B. §-sal egészül ki:
„65/B. § Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény által megállapított 39. §
(2) bekezdése 2012. január 1-jétõl alkalmazható.”

21. §

(1) A Tbj.
a) 16. § (3) bekezdésében az „o), s)” szövegrész helyébe az „o), s), u) és v)” szöveg,
b) 39. § (1) bekezdésében és 39/A. § (1) bekezdésében az „s)–t)” szövegrész helyébe az „s)–v)” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Tbj. 56/F. § (1) és (2) bekezdése.
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8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
22. §

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„15. § A környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. fejezetének 2012. április 30. napján
hatályos állapota szerint történik.”

23. §

A Rega tv. 16/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A vámhatóság az adó megfizetésérõl a személygépkocsi rendszámát, alvázszámát, valamint a bérbeadó és bérlõ
adatait tartalmazó – a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésének
l) pontjában foglalt esetben a Kkt. 20. § (4) bekezdése szerinti bírság alól mentesítõ – igazolást ad ki az adó
megfizetését követõ 3 munkanapon belül, melyet a rendõrhatóság részére is továbbít.”

9. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
24. §

Hatályát veszti a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 122. §-ának n) pontja.

10. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
25. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 14. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban
vagy e törvényben elõírt:)
„i) pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggõ kifizetésnek az e törvényben
meghatározott módon való teljesítésére”

26. §

Az Art. 24/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alkalmazásában nem tekinthetõ fennálló adótartozásnak
az adótartozás azon része, amely jogerõs adóhatósági határozaton alapul feltéve, hogy a határozat bírósági
felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidõ még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat
felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerõsen még nem zárult le. Ebben az esetben az adóhatósági határozaton
alapuló adótartozás a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidõ eredménytelen lejártát követõ naptól,
illetve a bírósági eljárás jogerõs lezárását követõ naptól tekinthetõ fennállónak.”

27. §

Az Art. 38. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla
nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerzõdés alapján, az abban meghatározott
szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerzõdésenként egy naptári hónapban legfeljebb 5 millió forint
összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.
(3b) Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó
ugyanazon felek között kötött szerzõdések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a (3a) bekezdés alkalmazásában
egy szerzõdés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy
a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerû joggyakorlás miatt került több szerzõdésben meghatározásra.”

28. §

Az Art. 52. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az állami adóhatóság kérelemre adatot szolgáltat az európai uniós fejlesztési programok irányításáért felelõs
szervezet részére
a) az adózó által a társasági adóbevallásban megjelölt mikro-, kis-, vagy középvállalkozás meghatározására vonatkozó
kódról;
b) az adózó által az egyszerûsített vállalkozói adóbevallásban szereplõ statisztikai állományi létszámra vonatkozó
adatról
az Európai Bizottság felé történõ éves beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében.”
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29. §

Az Art. 85/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, valamint a munkáltatói, az utólagos és
a soron kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint
a jövedelem után keletkezõ személyi jövedelemadó, a különadóalap után a különadó, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózott bevétel összegét és az ekho fizetési kötelezettséget. Arra az
adóévre vonatkozóan, amelyben az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a jövedelemigazolás valamennyi, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét és az adózó személyi
jövedelemadó kötelezettségét tartalmazza. Amennyiben az adózó az egyszerûsített vállalkozói adó alanya,
a jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az eva-alanyiság körében megszerzett összes bevételt és az ezután
megállapított adót (evát), egyebekben az eva-alapot nem képezõ jövedelemrõl (bevételrõl) az egyébként irányadó
szabályok szerint állítja ki az adóhatóság a jövedelemigazolást. Az adózó adóalapja és adója utólagos, valamint soron
kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó
személyi jövedelemadóról vagy egyszerûsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte
a munkáltatói adómegállapítást.”

30. §

Az Art. 104. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellenõrzés megállapítását az adóhatóság az adózóval, adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés esetén a jelen lévõ
alkalmazottal vagy az értékesítésben közremûködõ személlyel ismerteti. Amennyiben az adóhatóság
jogszabálysértést nem tárt fel, úgy az e tényt rögzítõ jegyzõkönyvet adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés esetén a jelen
lévõ alkalmazott vagy az értékesítésben közremûködõ személy részére is átadhatja. Fel nem fedett próbavásárlás
esetén – amennyiben az adóellenõr jogsértést nem állapít meg – az ellenõrzés megállapításait a jelen lévõ
alkalmazottal vagy az értékesítésben közremûködõ személlyel az adóhatóság nem ismerteti. Amennyiben
próbavásárlásra elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó, vagy egyéb megrendelésen alapuló
termékértékesítést folytató adózónál kerül sor, az adóhatóság az ellenõrzés megállapításairól szóló jegyzõkönyvet
minden esetben az adózó részére kézbesíti. Ha az ellenõrzést azért nem lehet befejezni, mert az adózó vagy
képviselõje az ismertetésen nem vesz részt, vagy a jegyzõkönyvet nem veszi át, azt részére kézbesíteni kell.”

31. §

(1) Az Art. 124. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az adózó vagy képviselõje adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkezõ külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére feladott adóhatósági iratot
a) a kézbesítés megkísérlésének napján – a b) pont kivételével – kézbesítettnek kell tekinteni, ha a küldemény
az adóhatósághoz a kézbesítés eredménytelensége miatt érkezik vissza, vagy
b) a postai kézbesítés második megkísérlését követõ ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha
az adóhatósági iratot a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelõen „nem kereste” jelzéssel küldte vissza
az adóhatóságnak.
(1a) Az adóhatóságnak a kézbesítési vélelem beálltáról – a (9) bekezdés szerinti eset kivételével – nem kell értesítenie
az adózót.
(2) Az adóhatósági iratot a személyes átadás megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha
az adózó, vagy az irat átvételére jogosult meghatalmazottja az átvételt megtagadta.”
(2) Az Art. 124. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltát követõen – kivéve ha a kézbesítési vélelem a küldemény
átvételének megtagadása miatt állt be – az állami adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról történõ
tudomásszerzését követõen az internetes honlapján 15 nap idõtartamra közzéteszi a címzett természetes személy
adózó adóazonosító jelét, más adózó adószámát, a kézbesítési vélelemmel érintett állami adóhatósági irat
ügyiratszámát, az internetes honlapján történõ közzététel idõpontját és azt a telefonszámot, amelyen az adózó
a kézbesítési vélelemmel érintett állami adóhatósági irat átvétele tekintetében tájékozódhat. Az állami adóhatóság
internetes honlapján való közzétételtõl számított 15 napon belül az adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmet terjeszthet elõ akkor is, ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem elõterjesztésére nyitva álló
határidõ már eltelt vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra.
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(9) Az állami adóhatóság a honlapon való közzététellel egyidejûleg elektronikus úton értesíti a (8) bekezdés szerint
közzétett adatokról
a) a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez való hozzáféréssel (ügyfélkapuval) rendelkezõ adózót,
b) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet adózó esetén a rá vonatkozó szabályok
szerint képviseletre jogosult, ügyfélkapuval rendelkezõ személyt,
c) az adózónak a kézbesítési vélelemmel érintett ügyben eljáró, ügyfélkapuval rendelkezõ meghatalmazottját.”
32. §

Az Art. 132. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Ha a kérelem elbírálásához az állami adóhatóság megkeresése szükséges, az állami adóhatóság a megkeresést
15 napon belül teljesíti. A megkeresés idõtartama a feltételes adómegállapítás iránti eljárás határidejébe nem számít
bele.”

33. §

Az Art. a 155. §-t követõen a következõ 155/A. §-sal egészül ki:
„155/A. § (1) A természetes személy állami kezességvállalással biztosított hitelszerzõdésének felmondásával
összefüggésben érvényesített állami kezességre tekintettel keletkezett adók módjára behajtandó köztartozás
végrehajtása során nincs helye ingatlan-végrehajtásnak, a folyamatban lévõ ingatlan-végrehajtás pedig nem
folytatható azon lakóingatlan vonatkozásában, amelynek állam által történõ megvásárlását kezdeményezték
a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény szerint.
(2) Az állami adóhatóság abban az esetben jár el az (1) bekezdés szerint, amennyiben felé az adók módjára behajtandó
köztartozás kötelezettje a lakóingatlan állam által történõ megvásárlásának kezdeményezését hitelt érdemlõen igazolja.
(3) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerinti igazolás hitelt érdemlõségének ellenõrzése érdekében megkeresheti
az állami kezesség érvényesítõjét vagy a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.-t.
(4) Az állami adóhatóság a lakóingatlan vonatkozásában az ingatlan-végrehajtást foganatosíthatja vagy folytathatja,
amennyiben arról értesül, hogy az állami kezesség érvényesítõje a lakóingatlan állam által történõ megvásárlásának
kezdeményezéséhez való hozzájárulást elutasította, vagy a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. a lakóingatlanra vonatkozó
vételi ajánlatot visszautasította.
(5) Az állami kezesség érvényesítõje a lakóingatlan állam által történõ megvásárlásához való hozzájárulásának
elutasításával, a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. pedig az állami kezesség érvényesítésére tekintettel keletkezett adók
módjára behajtandó köztartozás fennállására tekintettel a lakóingatlan vonatkozásában tett vételi ajánlat
visszautasításával, vagy a megvásárlásáról szóló tájékoztatással egyidejûleg köteles errõl a tényrõl az állami
adóhatóságot értesíteni.”

34. §

Az Art. 163. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adózó, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezett – külön jogszabályban
meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség (készkiadás) és emellett
– jogszabályban meghatározott esetek kivételével – végrehajtási költségátalány megfizetésére.”

35. §

Az Art. 172. §-a a következõ (20f) bekezdéssel egészül ki:
„(20f) A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a 38. § (3a) bekezdésében foglalt elõírás megsértése esetén
a készpénzszolgáltatásnak az 5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékû mulasztási bírságot fizet.”

36. §

Az Art. 175. § (15) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül)
„d) az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által a 31/B. § alapján
teljesített általános forgalmi adó összesítõ jelentés adataihoz”
(hozzáférhet.)
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37. §

(1) Az Art. – az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
359. §-ával és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 121. § (4) bekezdésével megállapított – 189. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) A munkáltató az 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) bekezdésében meghatározott végtörlesztés céljából
munkavállalójának nyújtott kölcsön vagy vissza nem térítendõ támogatás esetén 2013. március 31-ig adatot szolgáltat
az állami adóhatósághoz az alábbi tartalommal:
a) munkavállaló neve, adóazonosító jele,
b) jogcím (kölcsön/támogatás),
c) kölcsön, vissza nem térítendõ támogatás összege.”
(2) Az Art. 189. §-a a következõ (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E törvénynek a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvénnyel
megállapított 2. számú melléklet I./Határidõk/6.4. pontját 2012. január 1-tõl és elsõ alkalommal a 2012. január–március
tárgynegyedévre kell alkalmazni.
(16) E törvénynek a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvénnyel
módosított 37. § (4) bekezdését és megállapított 37. § (4a) bekezdését 2012. február 1. napján vagy azt követõen
benyújtott adó-visszaigénylés esetében kell alkalmazni.”

38. §

(1) Az Art. a következõ 192. §-sal egészül ki:
„192. § (1) A 2011. december 31-én hatályos 7. § (3)–(4) bekezdését a 2012. január 1-jét megelõzõen elkövetett
mulasztásokra alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdést a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel (e § alkalmazásában: Mód.
törvény) megállapított 24/C. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontját, 24/C. § (5) bekezdés b) pontját a hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(4) A Mód. törvénnyel megállapított 24/C. § (2a) bekezdését a hatálybalépését követõen keletkezett adótartozásokra
kell alkalmazni.
(5) A Mód. törvénnyel megállapított 52. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, 2011. évre vonatkozó
adatszolgáltatás teljesítésére a 2011. december 31-én hatályos szabályok irányadóak.
(6) A Mód. törvénnyel megállapított 92. § (4) bekezdését az annak hatálybalépését követõen indult új eljárásokban kell
alkalmazni.
(7) A Mód. törvénnyel megállapított 92. § (11) és (12) bekezdését az annak hatálybalépését követõen postára adott
vagy személyesen átadott értesítések esetén kell alkalmazni.
(8) A Mód. törvénnyel megállapított 95. § (2) és (4) bekezdését az annak hatálybalépését követõen postára adott vagy
személyesen átadott felhívások esetén kell alkalmazni.
(9) A Mód. törvénnyel megállapított Art. 104. § (3) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ellenõrzések
esetén alkalmazni kell.
(10) A Mód. törvénnyel megállapított 127/A. § rendelkezését az annak hatálybalépését követõen benyújtott kérelem
esetén kell alkalmazni.
(11) A Mód. törvénnyel megállapított 132. § (11) bekezdését a hatálybalépése napján folyamatban lévõ és azt
követõen indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a 15 napos határidõ a hatálybalépést követõen kezdeményezett
adóhatósági megkeresések teljesítése esetén alkalmazandó.
(12) A Mód. törvénnyel megállapított 141. § (5) bekezdését a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell
alkalmazni.
(13) A Mód. törvénnyel megállapított 155/A. §-t a hatálybalépésekor folyamatban lévõ, vagy ezt követõen indított
végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.”
(2) Az Art. 192. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A Mód. törvénnyel megállapított 124. § (1), (1a), (2), (8)–(9) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépését
követõen postára adott vagy személyesen átadott hivatalos irat tekintetében kell alkalmazni.”

39. §

Az Art. a következõ 193. §-sal egészül ki:
„193. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel
megállapított 31/B. §-t elõször azon adómegállapítási idõszakról teljesített általános forgalmiadó-bevallási
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kötelezettség esetén kell alkalmazni, amely adómegállapítási idõszak kezdete 2013. január 1-jére vagy ezt követõ
idõpontra esik.
(2) Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított 14. § (1) bekezdés
i) pontját, 38. § (3a) és (3b) bekezdését és 172. § (20f) bekezdését a hatálybalépését követõen teljesített
készpénzszolgáltatásokra kell alkalmazni.”
40. §

Az Art.
1. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „a külön törvényben” szövegrész helyébe az „e törvényben és külön
törvényben” szöveg,
2. 16. § (3) bekezdés e) pontjában az „50 százalékot meghaladó” szövegrész helyébe az „50 százalékot meghaladó
mértékû szavazati joggal” szöveg,
3. 24/C. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „felszámolás” szövegrész helyébe a „felszámolás vagy
a kényszertörlési eljárás” szöveg,
4. 24/C. § (5) bekezdés b) pontjában az „a felszámolás kezdõ idõpontjában fennállt” szövegrész helyébe
az „a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdõ idõpontjában fennállt” szöveg, a „felszámolás kezdõ
idõpontjában elérte” szövegrész helyébe a „felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdõ idõpontjában elérte”
szöveg,
5. 24/E. § (4) bekezdésében az „az igazolás benyújtásakor” szövegrész helyébe az „a kérelem benyújtásakor” szöveg,
6. 35. § (2) bekezdés e) pontjában az „adóbevétel csökkentésével kapcsolatos bûncselekmény” szövegrész helyébe
az „adóbevétel csökkentésével kapcsolatos, valamint költségvetési csalás elkövetésével vagyoni hátrányt okozó
bûncselekmény” szöveg,
7. 43. § (2) bekezdésében az „Az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
8. 52. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „9–15.” szövegrész helyébe a „9–14.” szöveg,
9. 92. § (4) bekezdésében a „postára adásának a napja” szövegrész helyébe a „postára adásának, postai kézbesítés
mellõzése esetén az értesítés átadásának a napja” szöveg,
10. 92. § (11) bekezdésében az „értesítés postára adásának napját” szövegrész helyébe az „értesítés postára adásának,
a postai kézbesítés mellõzése esetén az értesítés átadásának napját” szöveg,
11. 92. § (12) bekezdésében az „értesítésének postára adásától” szövegrész helyébe az „értesítésének postára
adásától, a postai kézbesítés mellõzése esetén az értesítés átadásának napjától” szöveg,
12. 95. § (2) bekezdésében a „felhívástól a kötelezettség teljesítéséig eltelt idõtartamot” szövegrész helyébe a
„felhívás postára adásától, a postai kézbesítés mellõzése esetén a felhívás átadásának napjától a kötelezettség
teljesítéséig, a kötelezettség elmulasztása esetén a felhívásban kitûzött határidõ utolsó napjáig eltelt
idõtartamot” szöveg,
13. 95. § (4) bekezdésében a „felhívás postára adásától” szövegrész helyébe a „felhívás postára adásától vagy
átadásától” szöveg,
14. 127/A. §-ában az „a határozat nem emelkedik jogerõre” szövegrész helyébe az „a határozat az elsõ alkalommal
benyújtott kérelem esetén nem emelkedik jogerõre” szöveg,
15. 141. § (5) bekezdésében az „ellenjegyzést nem tartalmazza” szövegrész helyébe az „ellenjegyzést nem
tartalmazza, vagy ha az adóügyben a NAV elnöke felettes szervként döntést nem hozott” szöveg,
16. 174/A. § (1) bekezdésében az „a határidõ elteltét követõ napon az adózó 60 napos határidõ tûzésével” szövegrész
helyébe az „a határidõ elteltét követõ napon 60 napos határidõ tûzésével” szöveg,
17. 175. § (13) bekezdés c) pontjában a „fizetési könnyítés” szövegrész helyébe a „fizetési könnyítés, adómérséklés”
szöveg,
18. 175. § (26) bekezdésében a „végrehajtási költségek” szövegrész helyébe a „végrehajtási költségek és a
végrehajtási költségátalány” szöveg,
19. 175. § (28) bekezdésében a „formátumára” szövegrész helyébe az „az adóhatóság rendelkezésére bocsátandó
fájlok adatszerkezetére” szöveg
lép.

41. §

Hatályát veszti az Art.
1. 16. § (3) bekezdés b) pontjában a „(székhelyszolgáltatás esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda nevét, elnevezését,
adószámát, a székhely biztosítására kötött megbízási szerzõdés idõtartamát és a székhelyszolgáltatás kezdõ
idõpontját, valamint azoknak az iratoknak a körét, amelyekre e megbízási szerzõdés kiterjed)” szövegrész,
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16. § (11) bekezdés c) pontja,
54. § (7) bekezdés f) pontjában a „külön” szövegrész és az „ ,illetve a 11. §-ban” szövegrész,
134. § (2) bekezdésében az „– az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,
a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 162. §
(3) bekezdésével megállapított 189. § (14) bekezdése, a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési
formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 171. § (2) bekezdésével megállapított 189. § (14) bekezdése.

Az Art. 3. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.

11. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
43. §

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) a következõ 2/A. §-sal
egészül ki:
„2/A. § (1) A vámjogszabályok alkalmazása során az ügyfelet a számára hátrányos döntés meghozatala elõtt megilleti a
meghallgatáshoz való jog, az ügy érdemében hozott döntés alapjául szolgáló okok megismerésének és
nyilatkozattétel kifejezésének lehetõsége, kivéve ha törvény eltérõen rendelkezik.
(2) Az ügyfelet nem illeti meg az (1) bekezdés szerinti jog gyakorlása, ha a vámhatóság az ügyfél kérelmének megfelelõ
döntést hoz.
(3) A várhatóan hátrányos döntés alapjául szolgáló adatokról és a meghallgatáshoz való jogról az ügyfelet a számára
hátrányos döntés meghozatala elõtt tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a meghallgatáshoz való jog
gyakorlására nyitva álló határidõt.
(4) A vámhatóság a meghallgatáshoz való jog gyakorlásához – az ügy bonyolultságától függõen – legfeljebb egyszeri
30 napos határidõt állapít meg.
(5) A vámhatóság ügyintézési határidejébe a meghallgatáshoz való jog gyakorlásának idõtartama nem számít bele.
(6) A meghallgatási jogról szóló tájékoztatás szóban is történhet, ha az ügyfél jelen van az eljárási cselekménynél és
a döntés
a) az áruk vám elé állításának ellenõrzési eredményével kapcsolatos,
b) a vámáru-nyilatkozat ellenõrzési eredményével kapcsolatos,
c) olyan áruk ellenõrzésével kapcsolatos, amelyekre sem gyûjtõ vámáru-nyilatkozatot, sem vámáru-nyilatkozatot nem
nyújtottak be,
d) az áruk származása vagy vámjogi helyzete vámhatóság általi igazolásának kiadásával kapcsolatos,
e) az áruk utólagos ellenõrzésével kapcsolatos, ha az áruk még vámfelügyelet alatt állnak.
(7) A meghallgatáshoz való jogot az alábbi döntések esetén nem kell biztosítani:
a) ha a döntés meghozatalára irányuló ügyféli kérelem nem fogadható be,
b) a vámkódex 12. cikk (1) bekezdése szerinti felvilágosítások adásához kapcsolódóan,
c) a vámkontingenshez kapcsolódó elõny megtagadása esetén akkor, ha az adott vámkontingens behozatali vagy
kiviteli mennyiséget elérték,
d) ha az Európai Unió vagy polgárai biztonságát, az emberi, állati, növényi élet vagy a környezet védelmét
veszélyezteti,
e) ha a döntés célja más olyan döntés végrehajtásának biztosítása, amely tekintetében alkalmazták a meghallgatáshoz
való jogot,
f) az áruk belépésével kapcsolatos, a gyûjtõ vámáru-nyilatkozat vagy a vámáru-nyilatkozat alapján történõ
kockázatelemzésen alapuló döntés,
g) ha a csalás elleni küzdelem tekintetében folyó nyomozás érdekeit veszélyezteti,
h) a vámhatósági ellenõrzés megkezdésérõl szóló döntés,
i) az árukiadást követõen végzett utólagos jellegû ellenõrzésekrõl szóló döntés, amely meghozatala elõtt jegyzõkönyv
készül.”

44. §

Hatályát veszti a Vtv. 2. § (8) bekezdése.
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12. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvény módosítása
45. §

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 5/B. §-a a következõ
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelõsségû társaságként vagy részvénytársaságként
vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként mûködõ közlekedésszervezõ, valamint
az a közlekedési közszolgáltatás teljesítésében érintett közlekedési szolgáltató, amely a közlekedésszervezõt
rendeletben kijelölõ önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló gazdasági társaságként vagy ugyanazon
önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként mûködik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 8. § alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba
csak külön törvényi rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.”

13. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény módosítása
46. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 19. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság az elektronikus ûrlap adatai alapján ellenõrzi a beszámoló megküldésének tényét és
idõpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre elõírt
törvényi határidõig nem küldte meg a beszámolót, az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározottak szerint
jár el.”

14. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
47. §

Hatályát veszti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (3) bekezdése, 37. § (3) bekezdése,
39. §-a, 40. § b) pontja.

15. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény módosítása
48. §

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó
tv.) 4. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Gyûjtõszámlahitel tv.) 2/A. §
(1) bekezdése alapján az állam által 2012-re megtérített összeg 50%-ával megegyezõ összegû járadékot állapít meg és
fizet a Gyûjtõszámlahitel tv. alapján megtérített mentesített követelésrész után. A pénzügyi intézmény a járadékot
negyedévente, az államot a negyedévre terhelõ megtérítési kötelezettség teljesítésére jogszabályban elõírt határidõt
követõ hó utolsó napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Az állam által a Gyûjtõszámlahitel tv. alapján megtérített
mentesített követelésrészre és az államnak a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt felmerült, a legmagasabb
árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettségére tekintettel a gyûjtõszámlahitelek és az azok alapjául szolgáló
devizakölcsönök az (1)–(4) bekezdés értelmében nem minõsülnek állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel
közvetlenül érintett hitelállománynak.
(6) A Gyûjtõszámlahitel tv. 2/A. §-a alapján az állam által az üzleti évre (az adóévre) megtérített összeget a pénzügyi
intézménynél az üzleti év (ár)bevétele alapulvétele alapján fizetendõ adó és más hasonló fizetési kötelezettség
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá a Gyûjtõszámlahitel tv. 2/A. § (2) bekezdése alapján az állam
által 2012-re megtérített összeg mentes az (1)–(4) bekezdésben meghatározott járadék alól.
(7) Az állam által a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ megtérítésrõl és a közszférában
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásra, továbbá
az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásra
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tekintettel a támogatással érintett kölcsönök az (1)–(4) bekezdés értelmében nem minõsülnek állami
kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül érintett hitelállománynak.”
49. §

(1) A Különadó tv. 4/A. § (21)–(22) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(21) A Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog fedezete, vagy a Magyarország 2005. évi
költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-a alapján vállalt állami készfizetõ kezesség fedezete mellett
fogyasztóval kötött deviza alapú kölcsönszerzõdésbõl, vagy a fogyasztóval kötött deviza alapú, Magyarország
területén lévõ lakóingatlanra vonatkozó lízingszerzõdésbõl eredõ követelésnek a fogyasztóval történõ megállapodás
vagy a Gyûjtõszámlahitel tv. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilatkozat alapján történõ részleges
elengedése esetén a követelésbõl (ideértve különösen a már esedékessé vált kamatot, késedelmi kamatot és költséget
is) elengedett résznek (a számított veszteségnek) 30 százaléka a pénzügyi intézmény által 2012-re fizetendõ különadó
megállapításánál a (6) bekezdés szerint, a (36) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kiszámított különadót
adóvisszatérítés címén csökkenti, feltéve, hogy
a) a pénzügyi intézmény, amennyiben a követelés forintra történõ átváltására korábban még nem került sor,
a kölcsönszerzõdés alapján fennálló vagy az abból eredõ teljes követelést, még fel nem mondott pénzügyi
lízingszerzõdés esetén a teljes fennálló finanszírozási összeget és maradványértéket, már felmondott pénzügyi
lízingszerzõdés esetén a pénzügyi lízingszerzõdésbõl eredõ teljes követelést a Magyar Nemzeti Bank által
meghirdetett, 2012. május 15. és 2012. június 15. között irányadó középárfolyamok átlagán forintban fennálló
követelésre átváltja,
b) a kölcsönszerzõdés megkötésekor a fedezetül szolgáló (a kölcsönszerzõdés alapján jelzáloggal terhelt), a pénzügyi
lízingszerzõdés megkötésekor a pénzügyi lízingszerzõdés tárgyát képezõ ingatlan, több ingatlan esetén az ingatlanok
együttes értéke nem haladta meg a 20 millió forintot,
c) a követelésbõl legalább 78 ezer forint összegû esedékessé vált rész tekintetében az adós késedelme
2011. szeptember 30-án már meghaladta a kilencven napot, és azóta is folyamatosan fennáll,
d) a kölcsönszerzõdés vagy a pénzügyi lízingszerzõdés alapján fennálló vagy az abból eredõ követelésnek a forintra
történõ átváltása, valamint a követelés részleges elengedése legkésõbb 2012. szeptember 15-én hatályossá válik és
e) a követelés részleges elengedése – legkorábban a kölcsönszerzõdés vagy a pénzügyi lízingszerzõdés alapján
fennálló vagy az abból eredõ követelés forintra történõ átváltásának napján a követelésnek a forintra történõ átváltása
szerinti árfolyamnak megfelelõ, az értékvesztés, illetve céltartalék figyelembe vétele nélkül megállapított könyv
szerinti (nyilvántartás szerinti) értéke 25 százalékáig terjedõ mértékben megtörténik.
(22) Ha a pénzügyi intézményt a (21) bekezdés rendelkezése szerint megilletõ adóvisszatérítések összege meghaladja
a 2012-re fizetendõ különadója megállapításánál a (6) bekezdés szerint, a (35) bekezdés figyelembe vételével
kiszámított különadót, különbözetüket a 2012-ben visszaigénylésre jogosult társaság érvényesítheti (vonhatja le)
a 2012-re fizetendõ különadója megállapításánál. Ha a különbözetet egynél több visszaigénylésre jogosult társaság
érvényesíti fizetendõ különadója megállapításánál, az egyes visszaigénylésre jogosult társaságokat e jogcímen
külön-külön megilletõ adóvisszatérítések összege nem haladhatja meg a különbözetet. Az e rendelkezések alapján
a visszaigénylésre jogosult társaság által érvényesített (levont) összeg nem haladhatja meg a (6) bekezdés szerint,
a (36) bekezdés figyelembe vételével kiszámított különadójából az ugyanezt a visszaigénylésre jogosult társaságot
a (21) bekezdés rendelkezései szerint megilletõ adóvisszatérítés összegét meghaladó részt.”
(2) A Különadó tv. 4/A. §-a a következõ (30)–(37) bekezdéssel egészül ki:
„(30) A pénzügyi intézmény által 2012-re a (4) bekezdés szerint megállapított különadó alapját csökkenti pénzügyi
intézmény esetében a 2012. szeptember 30-án fennálló – 2011. szeptember 30-ai árfolyamon meghatározott –
kkv-hitelállományának a 2011. szeptember 30-án fennálló ugyanilyen hitelállománya 95 százalékát meghaladó része.
(31) A pénzügyi intézmény által 2012-re a (4) bekezdés, a naptári évtõl eltérõ üzleti évet alkalmazó adózó esetén
a (3) bekezdés szerint megállapított különadó alapját csökkenti az uniós pályázatokhoz az önerõ kiegészítése céljából
nyújtott, 2012. december 31-én fennálló – 2011. december 31-ei árfolyamon meghatározott – hitelállományának
a 2011. december 31-én fennálló ugyanilyen hitelállományát meghaladó része, valamint az uniós pályázatok
elõfinanszírozásához nyújtott hitelrészen felüli hitelrészek 2012. december 31-én fennálló – 2011. december 31-ei
árfolyamon meghatározott – állományának a 2011. december 31-én fennálló ugyanilyen hitelrészek állományát
meghaladó része.
(32) A (30) és a (31) bekezdés alkalmazásában a figyelembe vehetõ állomány egyenlõ az adott napon fennálló
követelések együttes, forintban kifejezett könyv szerinti értékével, növelve az e követelésekre ugyanazon a napra
nyilvántartott értékvesztések állománya együttes, forintban kifejezett könyv szerinti értékével.
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(33) A pénzügyi intézmény által 2012-re a (4) bekezdés szerint, a naptári évtõl eltérõ üzleti évet alkalmazó adózó esetén
a (3) bekezdés szerint megállapított különadó alapját csökkenti
a) a fogyasztóval kötött, Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog fedezete mellett (egészben
vagy részben) az adóévben folyósított kölcsön alapján, vagy
b) a fogyasztóval kötött, Magyarország területén lévõ lakóingatlanra vonatkozó, az adóévben teljesített
lízingszerzõdés alapján
2013. február 28-án kimutatott – 2012. február 28-ai árfolyamon meghatározott – állománynak a 2012. február 28-án
fennálló ugyanilyen hitelrészek állományát meghaladó része.
(34) A pénzügyi intézmény a (30)–(33) bekezdések alapján meghatározott különadóalap-csökkentést a 2012-re
vonatkozó különadó-bevallása módosítása révén, legkorábban 2013. március 1-jétõl jogosult érvényesíteni.
(35) A (30)–(34) bekezdések alapján meghatározott különadóalap-csökkentésre az adózás rendjérõl szóló törvénynek
az önellenõrzésre irányadó rendelkezéseit a (30)–(34) bekezdésben foglalt eltérés figyelembe vételével kell
alkalmazni.
(36) A (30)–(33) bekezdések alapján meghatározott különadóalap-csökkentést – külön-külön és együttesen –
a különadó alapjának megállapításánál a pénzügyi intézmény legfeljebb olyan mértékig veheti figyelembe, hogy
az általa fizetendõ különadó ezt követõen is elérje a (6) bekezdés szerint kiszámított különadó 70 százalékát.
(37) A (21) bekezdés szerinti adóvisszatérítést az elõzõek szerint csökkentett adó terhére veheti igénybe a pénzügyi
intézmény.”
50. §

A Különadó tv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A magánszemély (a fogyasztó) és a pénzügyi intézmény által a 4/A. §-ban meghatározott
különadóalap-csökkentés vagy adóvisszatérítés alapjául szolgáló tartozás-elengedés, szerzõdésmódosítás
a) révén megszerzett vagy juttatott vagyoni érték (bevétel) mentes minden adó, hozzájárulás, járulék, illeték és más
közteher (ideértve különösen a személyi jövedelemadót, a nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci
járulékot, a szociális hozzájárulási adót, az egészségügyi hozzájárulást, a szakképzési hozzájárulást, valamint
a vagyonszerzési illetéket) alól,
b) következtében a pénzügyi intézmény által az üzleti év (adóév) adózás elõtti eredménye terhére elszámolt ráfordítás
a társasági adó szempontjából a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minõsül, valamint
az elszámolt bevételeket a pénzügyi intézménynél az üzleti év (ár)bevételén alapuló adó megállapításánál és más
hasonló fizetési kötelezettség meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni,
azzal, hogy amennyiben a pénzügyi intézmény által elengedett összeg meghaladja a követelés 25%-át, akkor a jelen
bekezdés rendelkezései a különadóalap-csökkentés vagy az adóvisszatérítés alapjául nem szolgáló elengedett
összegre is vonatkoznak.”

51. §

A Különadó tv. 7. §- a következõ 23–25. pontokkal egészül ki:
„23. Kkv-hitelállomány: a hitel-, pénzügyi lízing-, vagy kölcsönszerzõdés alapján, a szerzõdés megkötésének
idõpontjában a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvényben meghatározott mikro-, kisvagy középvállalkozással (ide nem értve a pénzügyi intézményt) szemben fennálló vagy abból eredõ követelések
együttes, forintban kifejezett könyv szerinti értéke, növelve az e követelésekre az adott napra nyilvántartott
értékvesztések és céltartalékok állománya együttes, forintban kifejezett könyv szerinti értékével, azzal, hogy ha
e törvény az adóalap csökkentõ összeg meghatározásakor két különbözõ napon fennálló hitelállomány,
hitelrész-állomány megállapítását írja elõ, akkor ezen állományok megállapításánál az azokba tartozó minden külföldi
pénzértékre szóló követelés, értékvesztés és céltartalék e külföldi pénzértékben kifejezett nyilvántartás szerinti értékét
azonos devizaárfolyamon (a korábbi, azaz a viszonyítási napra vonatkozó, a számvitelrõl szóló törvény rendelkezései
szerint a pénzügyi intézmény által alkalmazott árfolyamon) kell forintra átszámítani,
24. Uniós pályázat: az Európai Unió költségvetésének terhére folyósított támogatással érintett pályázat;
25. Lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóépület, lakóház vagy lakás
megnevezéssel nyilvántartott vagy az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen lévõ ilyenként feltüntetésre váró épület,
amely építési engedéllyel épült, használatba vételi engedéllyel rendelkezõ lakóépület, lakóház vagy lakás, valamint
az ingatlan-nyilvántartásban tanyahelyként, tanyaként feltüntetett lakás céljára szolgáló épület.”
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52. §

A Különadó tv. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény 53. § 2. és
3. pontjával megállapított rendelkezéseit a 2011. évi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.
(2) E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény 48–51. §-ával, 53. §-a 1.,
és 4–6. pontjával megállapított rendelkezéseit a 2012. évi adókötelezettségre lehet alkalmazni.
(3) A pénzügyi intézmény a 2012-re fizetendõ különadó megállapításánál a 4/A. § (6) bekezdés szerint kiszámított
különadót – a (4) bekezdésben foglalt feltételekre figyelemmel – csökkenti a 4/A. § (11) bekezdése szerint
meghatározott különadó kedvezménynek a 2011-re fizetendõ különadót meghaladó összegével.
(4) A pénzügyi intézmény a (3) bekezdés szerint meghatározott összeget késedelmi pótlékkal növelten köteles
megfizetni, ha a 2012. december 31-én fennálló – 2011. december 31-ei árfolyamon meghatározott –
kkv-hitelállomány összege kisebb, mint a 2011. december 31-én fennálló kkv-hitelállomány és a (2) bekezdés szerint
meghatározott összeg együttes összege.”

53. §

A Különadó tv.
1.

4. § (1) bekezdésében és 7. § 1. pontjában az „a Magyar Állammal” szövegrész helyébe az „az állammal” szöveg;

2.

4/A. § (7) bekezdésében a „(11)–(30)” szövegrész helyébe a „(11)–(37)” szöveg, (12) bekezdésében a „2011.
december 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. naptári év valamely napján” szöveg, a „másik pénzügyi intézmény
vagy biztosító” szövegrész helyébe a „másik pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy alapkezelõ”
szöveg;

3.

4/A. § (11) bekezdésében az „a 2011-ben kezdõdõ üzleti éve adózás elõtti eredménye terhére elszámolt”
szövegrész helyébe az „az adózás elõtti eredmény terhére bármely adóévben elszámolt” szöveg;

4.

4/A. § (23) bekezdésében az „adójóváírások” szövegrész helyébe az „adóvisszatérítések” szöveg;

5.

4/A. § (26) bekezdés d) pontjában az „adójóváírásokat” szövegrész helyébe az „adóvisszatérítéseket” szöveg;

6.

4/A. § (27) bekezdésében az „adójóváírás” szövegrész helyébe az „adóvisszatérítés” szöveg

lép.
54. §

Hatályát veszti a Különadó tv. 4. § (5)–(7) bekezdése.

16. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
55. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A számla kötelezõ adattartalma a következõ:)
„d) a termék beszerzõjének, szolgáltatás igénybevevõjének adószáma
da) amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
db) amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) amely alatt mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást
teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalanyra a j) pont szerinti áthárított adó
a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítõje, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön
telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;”

56. §

Az Áfa tv. a következõ 277. §-sal egészül ki:
„277. § Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított 169. §
d) pontot azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben az adófizetési kötelezettség 2013. január 1. napján
vagy azt követõen keletkezik.”

57. §

Az Áfa tv. a következõ 278. §-sal egészül ki:
„278. § A 3/A. számú melléklet II. rész az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel
megállapított 2. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben a 84. § szerint megállapított
idõpont az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvény kihirdetését követõ 31. napra
vagy azt követõ idõszakra esik.”
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Az Áfa tv. 3/A. mellékletének II. része az e törvény 2. melléklete szerint módosul.

17. A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
59. §

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhõ tv.) 4. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jövedelemadó alanya az energiaellátó, a közszolgáltató, kivéve, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás
befejezése miatt ad be.”

60. §

A Távhõ tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jövedelemadóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.”

61. §

A Távhõ tv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A jövedelemadó a pozitív adóalap 11 százaléka.”

62. §

63. §

(1) A Távhõ tv. 10. § 1. pontja a következõ 1.6–1.9. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában
1. energiaellátó:)
„1.6. a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,
1.7. a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztói engedélyes,
1.8. a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató,
1.9. a földgázellátásról szóló törvény szerinti elosztói engedélyes,”
(2) A Távhõ tv. 10. §-a a következõ 11. ponttal egészül ki:
„11. közszolgáltató:
11.1. a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti, víziközmûvekkel közüzemi tevékenységet végzõ szolgáltató,
11.2. a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti települési hulladékkezelési közszolgáltatást végzõ
hulladékkezelõ.”
Hatályát veszti a Távhõ tv. 17. § (7) bekezdése.

18. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvény módosítása
64. §

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 213. §
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a (2)–(3) bekezdések szerinti ügyekben az állami adóhatóság a vagyonszerzõ kérelmének helyt adott,
azonban a vagyonszerzõ a vállalásának határidõn belül nem tett eleget és megfizette az Itv. 23/A. § (6) bekezdése
szerinti pótilletéket, illetve az Itv. 87. § (2) bekezdése szerinti késedelmi pótlékkal növelt illetéket, az állami adóhatóság
a vagyonszerzõ 2012. szeptember 30-áig benyújtott kérelme alapján az adóvisszatérítés szabályai szerint gondoskodik
a megfizetett illeték – (6) bekezdésben említett illetékmértékek alkalmazásával megállapított illeték összegével
csökkentett – visszatérítésérõl. A kérelem elõterjesztésére elõírt határidõ jogvesztõ.”

19. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
65. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Gyûjtõszámlahitel tv.) a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel módosított 2/A. §
(1) bekezdését a 2012. április 1-jét követõen mentesített követelésrészekre lehet alkalmazni.”

66. §

Hatályát veszti Gyûjtõszámlahitel tv. 2/A. § (1) bekezdésében a „fele” szövegrész.
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20. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása
67. §

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szakhoz. tv.) 9. Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel módosított 9. § (1) bekezdés
c) pontját és 9. § (5) bekezdését elõször a 2013. január 1-jén vagy azt követõen kezdõdõ adómegállapítási idõszakra
vonatkozóan kell alkalmazni.”

68. §

A Szakhoz. tv. 9. § (1) bekezdés záró szövegrészében és 9. § (5) bekezdésében az „a tárgyévet követõ év február
25. napjáig” szövegrész helyébe az „a tárgyévet követõ év február 12. napjáig” szöveg lép.

21. Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybalépése
69. §

Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) 296. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Az Art. Adóbevallás alcíme a következõ 31/B. §-sal egészül ki:
„31/B. § (1) Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról,
amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról
az adómegállapítási idõszakról teljesítendõ általános forgalmi adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy
az elõleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:
a) a terméket értékesítõ, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany – ideértve az egyszerûsített vállalkozói
adóalanyt is – adószámának, csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának elsõ nyolc
számjegyérõl,
b) a nevére szóló számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó
összegérõl, a számla sorszámáról, valamint
c) a számlában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § g) pontja szerint feltüntetett
idõpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltérõl.
(2) Az általános forgalmi adó alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben
egy másik, belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adó alanyra áthárított általános forgalmi adó összege
a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási idõszakról teljesítendõ általános forgalmi adó
bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az elõleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adófizetési
kötelezettsége keletkezett, számlánként nyilatkozni köteles:
a) a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybe vevõ általános forgalmiadó-alany adószámának, csoportos általános
forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának elsõ nyolc számjegyérõl,
b) a kibocsátott számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó összegérõl,
a számla sorszámáról, valamint
c) a számlában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § g) pontja szerint feltüntetett
idõpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltérõl.
(3) Amennyiben az általános forgalmi adó alanya ugyanabban az adómegállapítási idõszakban ugyanazon
termékértékesítõ vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában – ideértve a számlával egy tekintet alá esõ
okiratot is – áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 2 000 000 forintot elérõ vagy ezt meghaladó összegben
adólevonási jogot, úgy az errõl az adómegállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában
nyilatkozik:
a) a termékértékesítõ vagy szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany – ideértve az egyszerûsített vállalkozói
adó alanyát is – adószámának, csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának elsõ
nyolc számjegyérõl, és
b) ezen számlákban feltüntetett, áthárított általános forgalmi adó összegérõl.
(4) Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó általános forgalmiadó-alany
abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintõen
az (1)–(2) bekezdés szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított általános forgalmi adó akár a módosítást
megelõzõen, akár azt követõen vagy a módosítást megelõzõen és azt követõen is eléri vagy meghaladja
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a 2 000 000 forintot. Ebben az esetben az általános forgalmi adó alanya nyilatkozik annak a számlának
az (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról
az általános forgalmi adóalap és áthárított általános forgalmi adó tekintetében, valamint a számlát módosító okirat
sorszámáról.
(5) Számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítõ okiratot kiállító és az azt befogadó általános
forgalmiadó-alany, amennyiben az érvénytelenített számlában – ideértve a módosított számlát is – áthárított általános
forgalmi adó összege elérte vagy meghaladta a 2 000 000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés
hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintõen az (1)–(2) bekezdés szerinti adatokról, valamint a számlát
érvénytelenítõ okirat sorszámáról nyilatkozni.
(6) Az egyszerûsített vállalkozói adó alanya az általa kibocsátott számlák tekintetében a (2) és (4)–(5) bekezdésnek
megfelelõen, arról az adóévrõl benyújtott egyszerûsített vállalkozói adó bevallásban – az egyszerûsített vállalkozói
adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 11. § (5) bekezdés alkalmazása esetén a becslésre irányuló adóhatósági eljárás
során – nyilatkozik, amelyben a számlát kiállította.
(7) A 34. § és a 172. § alkalmazásában az (1)–(6) bekezdés szerinti nyilatkozatra (általános forgalmi adó összesítõ
jelentés) a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.””
70. §

Az Eat. 353. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„353. § Az Art. 175. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás, valamint a 31/B. § szerinti általános forgalmi adó összesítõ
jelentés benyújtására, illetve a 8. számú melléklet szerint összesítõ nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó
az e kötelezettség keletkezése idõpontjától az állami adóhatósághoz teljesítendõ valamennyi bevallási és
adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmének elõterjesztését
elektronikus úton teljesíti.””

71. §

Az Eat. 360. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az Art. 17. § (5) bekezdésében az „A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás, illetõleg adatszolgáltatás, illetve
az összesítõ nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó” szövegrész helyébe az „A 175. § (9) bekezdés szerint bevallási
kötelezettségét elektronikus úton teljesíteni köteles adózó” szöveg lép.”

72. §

(1) Az Eat. a 462. §-t követõen a következõ alcímmel és 462/A. §-sal egészül ki:
„A megváltozott munkaképességû vállalkozók után érvényesíthetõ adókedvezmény
462/A. § (1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendõ adóból,
b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelõsségû társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést,
az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivõi irodát, a szabadalmi ügyvivõi társaságot, az ügyvédi irodát,
a közjegyzõi irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményezõ
jogviszonyára tekintettel terhelõ adóból,
ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény
alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 32–33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy ha az egyéni
vállalkozó, illetve a tag rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minõsítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékû.
(2) A részkedvezmény egyenlõ az adómegállapítási idõszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított,
illetve a tag után a kifizetõ által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének huszonhét
százalékával.”
(2) Az Eat. a 465. §-t követõen a következõ 465/A. §-sal egészül ki:
„465/A. § (1) A 462/A. § alapján nyújtott támogatások csekély összegû támogatásnak minõsülnek, amelyeket kizárólag
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban:
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A 462/A. § alapján nem nyújtható csekély összegû (de minimis) támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet
1. cikkében meghatározottakra.
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(3) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elõzõ
három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forint összeget.
(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget, a támogatást nyújtó köteles
teljesíteni.
(5) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegû (de minimis) támogatás nem kumulálható állami
támogatással, ha az ilyen jellegû kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a Bizottság
800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban
az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.”
73. §

Nem lép hatályba az Eat. 72. § (2) bekezdése, 76. §-a, 77. § (1) bekezdése, 80. §-a, 82. §-a, 99. § (1) bekezdése, 100. §-a,
102. §-a, 109. § (4) bekezdése, 110. § (2) bekezdése és 354. § (4) bekezdése.

22. A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló
2011. évi CXCIII. törvény módosítása
74. §

A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 154. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A befektetési alapkezelõ az általa kezelt, e törvény hatályba lépése napját megelõzõen létrejött befektetési alap
e törvénynek való megfelelésének biztosítása érdekében
a) 2012. július 1. napjáig köteles benyújtani a Felügyelethez az ÁÉKBV kezelési szabályzatának, tájékoztatójának
az e törvénynek való megfelelést biztosító, a befektetési alapkezelõ által elhatározott módosítását, valamint
a 105. § szerinti kiemelt befektetõi információt;
b) 2012. október 31. napjáig köteles benyújtani a Felügyelethez
ba) a befektetési alap kezelési szabályzatának és – nyilvános befektetési alap esetében – tájékoztatójának
az e törvénynek való megfelelést biztosító, a befektetési alapkezelõ által elhatározott módosítását;
bb) nyilvános, nyíltvégû alap esetében a befektetési alapra vonatkozó, 105. § szerinti kiemelt befektetõi információt;
c) köteles gondoskodni arról, hogy a befektetési alap a ba) pont szerint módosított kezelési szabályzat hatályba lépése
napján, de legkésõbb 2012. december 31. napján befektetései és mûködése tekintetében is megfeleljen
az e törvényben és a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt
rendelkezéseknek.
(3) A (2) bekezdésben megállapított rendelkezés 2012. június 1-jével alkalmazandó.”

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
75. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. § (18) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a 111. § a következõ (19)–(22) bekezdésekkel egészül ki:
„(18) Amennyiben a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a helyi
nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv adóhatósághoz történõ bejelentkezése az e törvény hatályba lépésére tekintettel vált szükségessé
2012. január 1-jén és e kötelezettségének nem tett eleget, az e bekezdésben említett szerv a bejelentési
kötelezettségét legkésõbb 2012. július 31. napjáig teljesíti, azzal, hogy a bejelentkezéskor az adóköteles tevékenység
kezdõ idõpontját is köteles közölni.
(19) A helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a helyi nemzetiségi
önkormányzat, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdés a)–d), illetve h) pontja szerinti nyilatkozatot 2012. július
31-ig – közvetlenül az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatával – jogosult megtenni, megváltoztatni, mely
során
a) az alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal abban az esetben is élhet, ha
aa) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feltételt nem teljesíti,
ab) az Áfa tv. 191. § (3) bekezdésében rögzített idõtartam még nem telt el,
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b) az Áfa tv. 88. § (1) bekezdésében említett választástól abban az esetben is eltérhet, ha a 88. § (5) bekezdésében
rögzített idõtartam még nem telt el.
(20) A (19) bekezdés alapján tett nyilatkozatot úgy kell tekintetni, mintha azt a helyi önkormányzat, a többcélú
kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzati
költségvetési szerv és a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv 2011. december 31-ig az állami
adóhatósághoz bejelentette volna.
(21) A (19) bekezdés szerinti bejelentéssel összefüggõ önellenõrzés esetén önellenõrzési pótlékot sem felszámítani
sem megfizetni nem kell.
(22) A helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a helyi nemzetiségi
önkormányzat, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
gazdálkodásának elkülönítése adó- és illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet, azzal az eltéréssel, hogy azt
általános forgalmi adó szempontból az Áfa tv. 17. § (3) bekezdése szerinti jogutódlással történõ megszûnésnek kell
tekinteni. Az elkülönített gazdálkodás tekintetében az elkülönítést követõen gazdálkodást folytató helyi
önkormányzatot, többcélú kistérségi társulást, jogi személyiségû társulást, helyi nemzetiségi önkormányzatot, helyi
önkormányzati költségvetési szervet, helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervet az adó- és
illetéktörvények szempontjából úgy kell tekinteni, mintha jogutódként járna el.”
76. §

Az Áht. a következõ 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A. § E törvénynek az adózást érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXIX. törvénnyel megállapított
111. §-ának (18)–(22) bekezdéseit a 2012. január 1-jén vagy azt követõen indult és a hatálybalépéskor folyamatban
lévõ ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a (22) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a gazdálkodás
elkülönítésére 2012. január 1-jét megelõzõen került sor.”

24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
77. §

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. §-a a következõ (9) bekezdéssel kiegészülve lép
hatályba:
„(9) Az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelõsségû társaságként vagy részvénytársaságként
vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként mûködõ közlekedésszervezõ, valamint
az a közlekedési közszolgáltatás teljesítésében érintett közlekedési szolgáltató, amely a közlekedésszervezõt
rendeletben kijelölõ önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló gazdasági társaságként vagy ugyanazon
önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervként mûködik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 8. § alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba
csak külön törvényi rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.”

25. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény módosítása
78. §

A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény (a továbbiakban: távközlési adótörvény) 1. §-a a következõ szöveggel
lép hatályba:
„1. § E törvény alkalmazásában:
1. távközlési szolgáltatás: Magyarország területén lévõ az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti elektronikus
hírközlõ hálózaton nyújtott, az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatás
(ideértve az üzenet küldését lehetõvé tevõ szolgáltatást is);
2. elõfizetõ: a távközlési szolgáltatás igénybevételére kötött szerzõdésben elõfizetõként megjelölt természetes
személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, függetlenül attól, hogy
a távközlési szolgáltatás ellenértékét a szolgáltató számára elõre vagy utólag fizeti;
3. szolgáltató: Magyarországon távközlési szolgáltatás nyújtására jogosult természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy egyéb szervezet;
4. üzenet: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti SMS, MMS;
5. hívás: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti hívás;
6. hívószám: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti bármely azonosító, amelyrõl az elõfizetõ hívást
kezdeményezhet;
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7. segélyhívás: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvény szerinti segélyhívás, továbbá az európai harmonizált
segélyhívószámra (116 111, 116 000, 116 123) indított hívás;
8. adománygyûjtõ szám: az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervérõl szóló rendelet
szerinti adománygyûjtõ szám;
9. teszthívás, teszt-SMS: a szolgáltató által – kizárólag a szolgáltató elektronikus hírközlõ hálózata mûködésének
ellenõrzését szolgáló hívószámra – indított hívás, küldött üzenet.”
79. §

A távközlési adótörvény 5. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni adó összege nem lehet több, mint:
a) magánszemély elõfizetõ elõfizetéséhez tartozó hívószám esetén 2012. évben 400 Ft/hó/hívószám, 2013. január
1-jétõl 700 Ft/hó/hívószám,
b) nem magánszemély elõfizetõ elõfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 2012. évben
1400 Ft/hó/hívószám, 2013. január 1-jétõl 2500 Ft/hó/hívószám.”

80. §

A távközlési adótörvény 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. § Mentes az adó alól:
a) a segélyhívás,
b) adománygyûjtõ szám hívása,
c) üzenetküldés adománygyûjtõ számra,
d) a teszthívás, teszt-SMS,
e) magánszemély elõfizetõ hívószámáról indított hívások idõtartamából havonta 10 megkezdett perc.”

81. §

A távközlési adótörvény 7. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„7. § A szolgáltató az adót havonta a hívást, üzenetküldést követõ második hónap 20. napjáig állapítja meg, az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallja és megfizeti.”

82. §

A távközlési adótörvény 10. §-a nem lép hatályba.

26. Záró rendelkezések
83. §

(1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 72. §-a 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 57–58. §-a és 2. melléklete a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
(4) E törvény 25. §-a, 27. §-a, 31. §-a, 35. §-a, 38. § (2) bekezdése, 39. §-a, 47. §-a, 54–56. §-a, 59–62. §-a, 67–68. §-a
2013. január 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 36. §-a 2013. július 1-jén lép hatályba.
(6) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

27. Jogharmonizációs záradék
84. §

(1) E törvény 24. § és 73. §-a a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenõrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi
irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történõ alkalmazásáról szóló 2012. április 20-i
2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) E törvény 43–44. §-a a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet és a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
2454/93/EGK rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) E törvény 74. §-a az Európai Parlament és Tanács az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás)
szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi LXIX. törvényhez
Az Art. 3. számú melléklet G) pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – minden hónap 15. napjáig az elõzõ hónap
utolsó napja szerinti állapotnak megfelelõen, elektronikus úton, kapcsolati kód alkalmazásával – megküldi az állami
adóhatóság részére azon személyek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, elektronikus
levélcímét, ügyfélkapu azonosítóját, akik ügyfélkaput létesítettek vagy szüntettek meg.”

2. melléklet a 2012. évi LXIX. törvényhez
Az Áfa tv. 3/A. mellékletének II. része a következõ 2. ponttal egészül ki:
[II. rész: szolgáltatások
Sorszám

„2.

Megnevezés]

a zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri
rendezvényre történõ, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás.”

2012. évi LXX. törvény
a Nemzeti Eszközkezelõ mûködésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról*
1. §

A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A keretszerzõdés tartalmazza különösen a hiteladós, illetve a zálogkötelezett által e törvény alapján benyújtandó
igazolásoknak és nyilatkozatoknak a Nemzeti Eszközkezelõ részére történõ megküldése módját és a lakóingatlanok
megvásárlásának kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány formai és tartalmi követelményeit.”

2. §

A NET tv. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõt a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú lakóingatlanok után vagyonkezelési
díjfizetési kötelezettség és visszapótlási kötelezettség nem terheli. A Nemzeti Eszközkezelõ a vagyonkezelésében lévõ
eszközök számviteli jogszabályok szerinti értékcsökkenését a költségek és ráfordítások helyett a vagyonkezelt
eszközökkel kapcsolatos hosszúlejáratú kötelezettségekkel szemben számolja el.”

3. §

A NET tv. 4. alcíme a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. abban az
esetben kezdeményezi az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternél, ha a települési önkormányzat
a közigazgatási területén levõ összes, a Nemzeti Eszközkezelõ által az állam nevében megvásárolt lakóingatlant
átveszi.
(2) Ha a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat nem veszi át a lakóingatlanokat, a lakóingatlanok
(1) bekezdés szerinti tulajdonba adását más települési önkormányzat is kérheti, ha a saját közigazgatási területén él az
átvétel lehetõségével.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A lakóingatlanokat átvevõ települési önkormányzat a lakóingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését követõ két
éven belül a bérlõ számára a Nemzeti Eszközkezelõ által kötött bérleti szerzõdésben meghatározottaknál
hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.
(4) A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében lévõ lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása esetén
a települési önkormányzat az átadott vagyont elsõsorban bérleti szerzõdés alapján, bérbeadással hasznosítja.
(5) A települési önkormányzat által megkötött lakásbérleti szerzõdésre a IV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
4. §

(1) A NET tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„a) a hiteladós, illetve a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa a Kormány rendeletében foglaltak szerint
szociálisan rászorult személy,”
(2) A NET tv. 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha)
„h) a rangsorban legelõrébb álló pénzügyi intézmény megkötötte a Nemzeti Eszközkezelõvel az 5. § (1) bekezdése
szerinti keretszerzõdést,”
(3) A NET tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerint felajánlott lakóingatlant – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel –
abban az esetben is megvásárolja, ha a szociális rászorultság feltételei a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban
élõ házastársa vagy élettársa tekintetében és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel a zálogkötelezett
tekintetében fennáll.”

5. §

A NET tv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A lakóingatlan állam javára történõ eladásának lehetõségérõl a jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi
intézmény írásban értesíti a hiteladóst – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett
egyidejû értesítése mellett –, ha a rendelkezésére álló információk alapján valószínûsíthetõ, hogy az érintett
lakóingatlan megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek, és a 12. § (2) bekezdése szerinti elvi
hozzájárulását az értékesítéshez a pénzügyi intézmény megadja. Ha a lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
jelzáloghitel-szerzõdés alapján több pénzügyi intézmény javára is jelzálogjogot jegyeztek be, csak a rangsorban
legelõrébb álló pénzügyi intézmény tehet javaslatot a hiteladósnak a lakóingatlan megvételre való felajánlására.
(2) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a lakóingatlanon
jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény útján írásban, szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti
a lakóingatlan állam által történõ megvásárlását. Ha a lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
jelzáloghitel-szerzõdés alapján több pénzügyi intézmény javára is jelzálogjogot jegyeztek be, a rangsorban elõrébb
álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan megvásárlását kezdeményezni.
(3) A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell
a) a szociális rászorultság feltételeinek fennállására vonatkozóan jogszabályban meghatározott igazolásokat,
b) a hiteladós nyilatkozatát a 8. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,
c) a hiteladós, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett nyilatkozatát arról, hogy
ca) a lakóingatlant – ha annak tulajdoni lapjából az nem állapítható meg – végrehajtás alá vonták-e,
cb) a lakóingatlan tulajdonjogának az államra történõ átruházása feltételeit és annak jogkövetkezményeit tudomásul
veszi.”

6. §

A NET tv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A pénzügyi intézmény minden hónap 15. napjáig írásban bejelenti a Nemzeti Eszközkezelõnek azon
lakóingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan tulajdonosának nevét, születési helyét és idejét, amely
lakóingatlanok átruházása szabályszerûen, az elõzõ havi bejelentés óta kezdeményezhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez
a) mellékelni kell
aa) a 11. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozatot,
ab) a 11. § (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat,
ac) a bejelentõ hitelezõ 12. § (2) bekezdése szerinti elvi hozzájárulását, és
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b) meg kell jelölni
ba) a pénzügyi intézmény saját követelésének összegét forintban,
bb) a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdésben megállapított forgalmi értékét vagy
annak hiányában a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi értékét,
bc) a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget forintban, deviza vagy devizaalapú hitel esetében
a szerzõdéskötés napján érvényes MNB árfolyam alapján, valamint
bd) a hiteladós által a jelzáloghitel-szerzõdés alapján teljesített tõketörlesztések összegét forintban.
(3) Ha a megvételre felajánlott lakóingatlanok száma az adott hónapban – figyelembe véve azokat a lakóingatlanokat
is, amelyek esetében a vásárlásról a Nemzeti Eszközkezelõ még nem döntött – meghaladja a Kormány rendeletében
meghatározott darabszámot, a Nemzeti Eszközkezelõ a megvásárolandó lakóingatlanok kiválasztása során
a kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.
(4) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerinti bejelentéstõl számított 15 napon belül értesíti az adásvétel
kezdeményezését bejelentõ hitelezõn kívül érintett valamennyi, az adott lakóingatlanon jelzálogjoggal érintett
hitelezõt a szándéknyilatkozat beérkezésérõl, annak dátumáról, valamint a rangsorban legelõrébb álló hitelezõ elvi
hozzájárulásáról, és felhívja a további hitelezõket, hogy a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül jelentsék
be a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat. A hitelezõknek a jelzálogjoggal biztosított követelésük
összegét,valamint a teljesített tõketörlesztést azzal a nappal, mint fordulónappal kell megjelölniük, amely napon
a hiteladós szándéknyilatkozatát a pénzügyi intézménynél benyújtotta. Deviza és devizaalapú hitel esetében az
e napon érvényes MNB-árfolyamon kell a forintösszeget meghatározni.
(5) Ha ugyanazon hitelezõ javára a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlan vonatkozásában több jelzálogjogot is
bejegyeztek az ingatlan-nyilvántartásba, e hitelezõt a követelés bejelentése és a vételár 20. § szerinti felosztása során
minden bejegyzett jelzálogjog tekintetében önálló hitelezõnek kell tekinteni, kivéve, ha a jelzálogjogok az
ingatlan-nyilvántartásban közvetlenül egymást követõ ranghelyen állnak, vagy a hitelezõk összevont alapú felügyelet
hatálya alá tartoznak.
(6) Ha a jelzálogjogosultnak egymást követõen van az ingatlanon bejegyzett jelzálogjoga, a követelést egy összegben
jelentheti be, és a vételárfelosztásnál is egy követelésként kell figyelembe venni, a legelõrébb álló jelzálogjoghoz
tartozó, az 1. mellékletben meghatározott kielégítési mértéknek megfelelõen.”
7. §

A NET tv. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Nem akadálya a lakóingatlan átruházásának, ha a lakóingatlanon bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ,
pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõ a jelzálogjoggal biztosított követelésének összegérõl nem nyilatkozik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Eszközkezelõ a hitelezõ javára e törvény alapján megállapítható
vételárhányadot bírósági letétbe helyezéssel teljesíti, és errõl tájékoztatja a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ
hitelezõt, a hiteladóst és – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet.
(3) Ha az érintett ingatlan tulajdoni lapja alapján a jelzálogjoggal biztosított követelés tõkeösszege és járulékai nem
határozhatók meg pontosan, a vételárhányad számításának alapját az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog
által biztosított követelés tulajdoni lapon szereplõ összege képezi.”

8. §

A NET tv. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pénzügyi intézmény a hozzájáruló nyilatkozatához kötve van mindaddig, ameddig a Nemzeti Eszközkezelõ az
adásvételi szerzõdést a hiteladóssal, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettel
meg nem köti, de legfeljebb a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatának kiállításától számított 90. napig.”

9. §

A NET tv. 8. alcíme a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A Nemzeti Eszközkezelõ eljárása során az ügyintézési határidõbe nem számít be
a) az adatszolgáltatásra kötelezett hiánypótlásra, illetve a törvényi feltételek tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívásától az annak teljesítéséig terjedõ idõ, és
b) a szakértõi vélemény elkészítésének 30 napnál nem hosszabb idõtartama.”

10. §

A NET tv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a 8. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, és a lakóingatlant bírósági vagy
közigazgatási végrehajtás alá vonták, a 11. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézmény 15 napon belül kezdeményezi
a végrehajtónál a végrehajtás szünetelését. A pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján a megvételre felajánlott
lakóingatlanra bejegyzett valamennyi végrehajtási jog vonatkozásában a végrehajtás a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény 52. § g) pontja alapján szünetel.”
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11. §

A NET tv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adásvételi szerzõdés mellékletként tartalmazza
a) a vételár-felosztási tervet, amelyet a hiteladósnak, több hiteladós esetén minden hiteladósnak, vagy – ha a lakóingatlan
a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettnek írásban jóvá kell hagynia,
b) a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézménynek a vételárhányad kifizetésének feltételétõl
függõ tartozáselengedõ nyilatkozatát a 14. § (2) bekezdése szerint.”

12. §

A NET tv. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ megkeresi a lakóingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot, és
hatósági bizonyítvány kiállítását kezdeményezi, ha a lakóingatlan mûszaki átadás-átvétele során megállapítja, hogy
a) a lakóingatlan állapota az állékonyságot vagy az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan veszélyezteti,
vagy
b) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakóingatlan teljes mértékben vagy jelentõs részben elbontásra került.
(2) Ha az építésügyi hatóság az (1) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennálltát megállapítja, a Nemzeti
Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdést nem köti meg. Errõl a Nemzeti Eszközkezelõ – a hatósági bizonyítvány
másolatának csatolásával – írásban értesíti a hiteladóst és ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van,
a zálogkötelezettet, továbbá a jelzálogjoggal rendelkezõ hitelezõket.
(3) Ha az (1) bekezdés a) pontja esetében a lakóingatlant helyreállítják, a lakóingatlan állam általi megvásárlása újból
kezdeményezhetõ.
(4) A Nemzeti Eszközkezelõ az építésügyi hatóság eljárásában ügyfélnek minõsül.”

13. §

A NET tv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A Nemzeti Eszközkezelõ a vételár kifizetése során a hitelezõk követelését – a 21. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel – a jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében elégíti ki, a hitelezõ által a Nemzeti
Eszközkezelõhöz írásban bejelentett követelés 1. mellékletben meghatározott mértékében.”

14. §

A NET tv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a lakóingatlan értékesítése miatt a hiteladósnak, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –
a zálogkötelezettnek korábbi lakásépítési vagy lakásfelújítási kedvezménybõl eredõen, illetve bármely más korábbi
állami támogatásra tekintettel az állammal szemben fizetési kötelezettsége keletkezne vagy az államnak az ingatlanra
e jogcímekre tekintettel jelzálogjog van bejegyezve, a Nemzeti Eszközkezelõ a vételárat a lakóingatlanra bejegyzett
jelzálogjoggal rendelkezõ egyéb hitelezõk követelésének az e törvényben meghatározott mértékû kielégítését
követõen elsõsorban az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítésére fordítja.”

15. §

A NET tv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel
(a továbbiakban együtt: bérlõ) az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlan
tekintetében határozatlan idõtartamra lakásbérleti szerzõdést köt. Ha a megvásárolt lakóingatlannak több
tulajdonosa volt, a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést a lakóingatlan valamennyi, a Nemzeti Eszközkezelõ
általi megvásárlása idõpontjában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosával mint bérlõtársakkal köti
meg.”

16. §

(1) A NET tv. 23. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„b) a lakóingatlanra bérlõtársi jogviszonyt létesíteni – a 22. § (1) bekezdésében meghatározott eset kivételével – nem
lehet,”
(2) A NET tv. 23. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„d) a bérlõ halála esetén a bérlõvel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlõ, illetve házastársa
vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, illetve a bérlõvel még életében együtt lakó gyermeke, továbbá
a zálogkötelezett, illetve a hiteladós a lakásbérleti jogot folytathatják,”
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(3) A NET tv. 23. §-a a következõ g)– l) ponttal egészül ki:
(A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel kell
alkalmazni:)
„g) a bérlõ szavatol azért, hogy a lakóingatlan a Nemzeti Eszközkezelõnek történõ átadásakor rendeltetésszerû
használatra alkalmas legyen,
h) a bérlõt terhelik a lakóingatlan használatával kapcsolatos közüzemi költségek, valamint társasházi lakás esetében
a közös költség fizetése,
i) a bérbeadó jogosult a bérleti szerzõdést felmondani, ha a bérlõ felszólítás ellenére sem fizeti meg a lakbért, az
ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat vagy társasházi lakás esetében a közös költséget,
j) a bérbeadó az ingatlan állapotát és rendeltetésszerû használatát évente legalább egy alkalommal ellenõrzi, amit
a bérlõ tûrni köteles,
k) a lakásbérleti szerzõdésben a bérlõ hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ a közüzemi szolgáltatótól
a bérlõ közüzemi díjhátralékának mértékérõl vagy annak hiányáról adatszolgáltatást kérjen.
l) bérlõtársi jogviszony esetén, ha a bérbeadó a bérleti szerzõdést olyan okból mondja fel, amely felmondási ok
valamennyi bérlõtárssal szemben fennáll, a felmondást elég, ha a bérbeadó az egyik bérlõtárssal közli.”
17. §

A NET tv. 12. alcíme a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A Nemzeti Eszközkezelõ kötelezheti a bérlõt a bérleti szerzõdésben elõre fizetésre alkalmas fogyasztásmérõ
felszerelésének kérelmezésére a közüzemi szolgáltatótól, abban az esetben, ha törvény alapján a bérlõt ezért külön
díjfizetési kötelezettség nem terheli.”

18. §

A NET tv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a szociálisan rászorult személyek körét és a szociális rászorultság igazolásának módját,
b) a Nemzeti Eszközkezelõ és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdésben a bérlõ szociális helyzetére tekintettel
érvényesíthetõ lakbér mértékét,
c) a bérleti szerzõdés bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a hiteladós szociális helyzetét is figyelembe
vevõ feltételeket és szabályokat,
d) az e törvény hatálya alá tartozó lakóingatlanok bérlõk közötti cseréjéhez való hozzájárulás feltételeit,
e) a Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolandó lakóingatlanok maximális számát, valamint ezen lakóingatlanok
kiválasztásának módját, ha a megvételre felajánlott lakóingatlanok száma a jogszabályban meghatározott maximális
havi darabszámot az adott hónapban meghaladja,
f) a Nemzeti Eszközkezelõ 4. § (2) bekezdésében megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végzõ
költségvetési szervek és gazdasági társaságok körét, valamint e feladatok ellátásával összefüggõ kötelezettségeiket.”

19. §

A NET tv. a következõ 17. alcímmel egészül ki:
„17. Átmeneti rendelkezések
30. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ mûködésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
LXX. törvény kihirdetésétõl számított 60. napig felajánlott ingatlanok vonatkozásában a Nemzeti Eszközkezelõre
a 13. § (4) bekezdésében meghatározott határidõ számításánál kezdõnapként a Nemzeti Eszközkezelõ mûködésével
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXX. törvény kihirdetésétõl számított 60. napot kell
tekinteni, figyelembe véve a Kormány rendeletében meghatározott havi maximális ingatlanmennyiséget.
(2) Az (1) bekezdés a végrehajtási jog szünetelésére vonatkozóan, a 15. §-ban meghatározott rendelkezés
alkalmazását nem érinti.”

20. §

A NET tv.
a)

9. §-ában a „jelzáloghitel-szerzõdésben” szövegrész helyébe a „jelzáloghitel-szerzõdésben megállapított
forgalmi érték, vagy annak hiányában a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor” szöveg,

b)

1. mellékletében szereplõ táblázat B:1 mezõjében az „a hitelezõ által megjelölt vagy a jelzálogjog bejegyzésének
részeként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés százalékában” szövegrész helyébe az „a hitelezõ által
megjelölt követelés százalékában” szöveg

lép.
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21. §

Hatályát veszti a NET tv. 1. § e) és h) pontja és 8. § (1) bekezdés c) pontja.

22.§

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(Teljes személyes illetékmentességben részesül:)
„o) Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.”

23. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következõ 183/C. §-sal egészül ki:
„183/C. § (1) A hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján megkötött bérleti szerzõdés megszûnését követõ 60 napon belül
a bérbeadó kérheti a 183. §-ban meghatározott rendelkezéseknek a bérbe adott lakóingatlanra vonatkozó
alkalmazását.
(2) A 182/A. §-t az (1) bekezdés szerinti eljárás során is alkalmazni kell azzal, hogy a bérbe adott lakóingatlan a kiürítés
elhalasztása szempontjából nem minõsül önkényesen elfoglalt lakásnak.”

24. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5. számú melléklete a következõ 14. ponttal
egészül ki:
(A társasági adóalanynak nem minõsülõ szervezetek)
„14. a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.”

25. §

(1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § g) pont ga) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„ga) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége,
épületrészenkénti hõmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, valamint a hitelszerzõdésbõl eredõ
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján
a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. által megvásárolt lakóingatlan bérlõje;”
(2) A Tszt. 44. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlõ vagy a használó együttes kérelmére a távhõszolgáltató
a díjat közvetlenül a bérlõ vagy a használó részére számlázza. A távhõ-szolgáltatási díj a bérlõ vagy a használó által
történõ megfizetéséért – a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján az állam vagy a települési önkormányzat tulajdonában
lévõ lakóingatlanok kivételével – a tulajdonos egyszerû (sortartó) kezesként felel. A 37. § (6) bekezdésében foglaltak
erre az esetre is vonatkoznak.”

26. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelezõ minden tárgynegyedév elsõ napján megyei, fõvárosi szinten megállapítja az összes fedezeti
ingatlanának a számát, és a 7. §-ban foglaltak szerint kijelöli azokat, amelyek tekintetében kényszerértékesítést
kezdeményez. Nem lehet kényszerértékesítésre kijelölni azt a fedezeti ingatlant, amely tulajdonjogának
a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény szerinti átruházásához a hitelezõ hozzájárult, és errõl szóló elvi hozzájáruló nyilatkozatát
a Nemzet Eszközkezelõnek megküldte.”

27. §

Ez a 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
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2012. évi LXXVIII. törvény
a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetésérõl és Magyarország kvótájának
megemelésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya (a továbbiakban:
Alapokmány) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsa 66–2. számú határozatával (a továbbiakban: határozat)
történõ módosítása (a továbbiakban: Módosítás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a határozat alapján elfogadja Magyarország kvótájának 1940 millió SDR-re (Special Drawing Rights:
Különleges Lehívási Jogok) történõ megemelését.

3. §

Az Országgyûlés a Módosítást e törvénnyel hirdeti ki.

4. §

A Módosítás hiteles angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive
Board
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
1.

The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows:

“(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with
the Managing Director as chairman.”
2.

The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows:

“(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five
percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in
(b) above.”
3.

The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows:

“(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with regulations which
shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that
more than one member may cast for the same candidate.”
4.

The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows:

“(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director
becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the
remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be
required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his
powers, except that of appointing an Alternate.”
5.

The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows:

“(i)
(i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.
(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would
otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive
Director is entitled to cast shall be cast as a unit.
(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member
may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that
member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been
conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated
prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above,
shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have
participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows:
“(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any
meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under
consideration.”
7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows:
“The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising
under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a
report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to
produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be
entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving
changes in the fundamental structure of the economic organization of members.”
8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows:
“(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights
Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each
of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants
whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are
participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining
whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.”
9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows:
“(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or
between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question
particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).”
10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows:
“(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive
Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member,
or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change,
by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed.
A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive
Directors, whichever shall occur sooner.”
11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted.
12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the new paragraph 5(e) shall
be amended to read as follows:
“(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII,
Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be
entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have
participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the
member.”
13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows:
“Transitional Provisions with Respect to Executive Directors
1. Upon the entry into force of this Schedule:
(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office
immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who
appointed him; and
(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section
3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a
member.”
14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows:
“(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate
Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.”
15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as follows:
“(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to
hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose
voting rights have not been suspended. In the latter case:”
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A Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának Módosítása az Ügyvezetõ igazgatóság reformjával kapcsolatban
A kormányok, amelyek nevében a jelen Alapokmányt aláírták, a következõkben állapodnak meg:
1.

A XII. cikk 3(b) szakasza a következõk szerint módosul:

„(b) Az alábbi (c) bekezdés figyelembe vétele mellett, az Ügyvezetõ igazgatóság húsz, a tagországok által választott
ügyvezetõ igazgatóból áll, elnöke a vezérigazgató.”
2.

A XII. cikk 3(c) szakasza a következõk szerint módosul:

„(c) Az ügyvezetõ igazgatók rendes választása alkalmával, a Kormányzótanács – a teljes szavazóerõ nyolcvanöt
százalékos többségével – növelheti vagy csökkentheti a fenti (b) bekezdésben meghatározott ügyvezetõ igazgatói
létszámot.”
3.

A XII. cikk 3(d) szakasza a következõk szerint módosul:

„(d) Az ügyvezetõ igazgatók megválasztását két éves idõközönként kell megtartani, a Kormányzótanács által
elfogadott rendelkezésekkel összhangban. A szóban forgó rendelkezések keretében korlátozni kell a több tagország
részérõl egyetlen jelöltre összesen leadható szavazatok számát.”
4.

A XII. cikk 3(f) szakasza a következõk szerint módosul:

„(f) Az ügyvezetõ igazgatók addig maradnak hivatalban, amíg utódaikat meg nem választják. Ha egy ügyvezetõ
igazgatói poszt a hivatali idõ lejártát megelõzõen több mint kilencven nappal betöltetlenné válik, a tagországok,
amelyek a korábbi ügyvezetõ igazgatót megválasztották, másik ügyvezetõ igazgatót választanak a korábbi ügyvezetõ
igazgató hátralévõ hivatali idejére. Az új ügyvezetõ igazgatót a leadott szavazatok többségével lehet megválasztani.
Amíg a poszt betöltetlen, a korábbi ügyvezetõ igazgató helyettese gyakorolja az ügyvezetõ igazgatói jogköröket,
kivéve a helyettes kinevezésének jogkörét.”
5.

A XII. cikk 3(i) szakasza a következõk szerint módosul:

„(i)
(i) Minden ügyvezetõ igazgató annyi szavazat leadására jogosult, amennyivel megválasztották.
(ii) Ahol e cikk 5(b) bekezdésének rendelkezései alkalmazhatók, az a szavazatszám, amelynek leadására egy ügyvezetõ
igazgató egyébként jogosult lenne, megfelelõen nõ vagy csökken. Az egy ügyvezetõ igazgató által leadható összes
szavazat egy egységként adható le.
(iii) Ahol egy tagország szavazati jogainak felfüggesztése a XXVI. cikk, 2(b) szakasza alapján véget ér, az illetõ tagország
megegyezhet az egy ügyvezetõ igazgatót megválasztott tagországokkal abban, hogy a tagországot megilletõ számú
szavazatot ez az ügyvezetõ igazgató adja le, feltéve, hogy amennyiben nem tartottak rendes igazgatóválasztást
a felfüggesztés ideje alatt, az az ügyvezetõ igazgató, akinek megválasztásában a tagország a felfüggesztést
megelõzõen részt vett, vagy az „L” Függelék 3(c)(i) bekezdésével vagy a fenti (f) bekezdéssel összhangban
megválasztott utódja jogosult a tagországot megilletõ számú szavazat leadására. A tagországot úgy kell tekinteni,
mint amely részt vett annak az ügyvezetõ igazgatónak a megválasztásában, aki jogosult a tagországot megilletõ
számú szavazat leadására.”
6.

A XII. cikk 3(j) szakasza a következõk szerint módosul:

„(j) A Kormányzótanács fogadja el azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján egy tagország képviseltetheti magát az
Ügyvezetõ igazgatóság valamelyik ülésén, amikor az adott tagország kérése van napirenden, vagy amikor az adott
tagország különösen érintett a napirendben.”
7.

A XII. cikk 8. szakasza a következõk szerint módosul:

„Az Alap mindenkor jogosult álláspontját informális úton közölni bármely tagországgal az e Megállapodás kapcsán
felmerülõ ügyekben. Az Alap – a teljes szavazóerõ hetven százalékos többségével – dönthet egy tagországnak
készített jelentés nyilvános közlésérõl, melynek tárgya az adott ország olyan monetáris vagy gazdasági feltételei és
fejleményei, melyek közvetlenül súlyos egyensúlyhiánnyal fenyegetik a tagországok nemzetközi fizetési mérlegeit.
Az érintett tagország – e cikk 3(j) szakasza alapján – jogosult magát képviseltetni. Az Alap nem tehet közzé olyan
jelentést, amely a tagországok gazdasági szervezetében végbemenõ alapvetõ strukturális változásait érinti.”
8.

A XXI. cikk (a)(ii) szakasza a következõk szerint módosul:

„(a) (ii) Olyan ügyvezetõ igazgatósági döntésekrõl, melyek a Különleges Lehívási Jogok Osztályának kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, csak a legalább egy Különleges Lehívási Jogok Osztályában résztvevõ tagország által
megválasztott ügyvezetõ igazgatók jogosultak szavazni. Ezek az ügyvezetõ igazgatók a megválasztásuk során rájuk
szavazó Különleges Lehívási Jogok Osztályában résztvevõ tagországokat megilletõ számú szavazat leadására
jogosultak. Csak azoknak az ügyvezetõ igazgatóknak a jelenléte – akiket a résztvevõ tagországok megválasztottak –
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és azok a szavazatok, amelyek a résztvevõ országokat megilletik, vehetõk számításba a határozatképesség
megállapításánál, illetve annak eldöntésénél, hogy egy határozat megkapta-e az elõírt többséget.”
9. A XXIX. cikk (a) szakasza a következõk szerint módosul:
„(a) Minden értelmezési kérdésben, amely e Megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatban felmerül bármely tagország
és az Alap között, vagy az Alap tagországai között, az Ügyvezetõ igazgatóság döntését kell kérni. Ha ez a kérdés
különösen közelrõl érint egy tagországot, az – a XII. cikk 3(j) szakaszával összhangban – jogosult képviseltetni magát.”
10. A „D” Függelék 1(a) szakasza a következõk szerint módosul:
„(a) Minden tagország vagy tagországcsoport, amely az azt vagy azokat megilletõ számú szavazatot egy ügyvezetõ
igazgatóval adatta le, a Tanácsba kinevez egy tanácsost, aki elnök, minisztere a tagország kormányának, vagy hasonló
rangú személy és kinevezhet legfeljebb hét társtagot a tanácsos mellett. A Kormányzótanács – a teljes szavazóerõ
85%-os többségével – módosíthatja a kinevezhetõ társtagok számát. A tanácsos, illetve társtag addig látja el feladatát,
amíg új kinevezésre nem kerül sor, vagy a következõ rendes ügyvezetõ igazgató-választásig, attól függõen, hogy
melyik esemény valósul meg korábban.”
11. A „D” Függelék 5(e) szakasza törölve.
12. A „D” Függelék 5(f) szakasz új számot – 5(e) szakasz – kap, és a következõk szerint módosul:
„(e) Amikor egy ügyvezetõ igazgató jogosult – a XII. cikk 3(i)(iii) szakasznak megfelelõen – leadni egy tagországot
megilletõ számú szavazatot, a tanácsos, akit az a csoport nevezett ki, amelynek a tagjai megválasztották a szóban forgó
ügyvezetõ igazgatót, jogosult szavazni és leadni az érintett tagországot megilletõ számú szavazatot. A tagországot
úgy kell tekinteni, mint amely részt vett annak a tanácsosnak a kinevezésében, aki jogosult a tagországot megilletõ
számú szavazat leadására.”
13. Az „E” Függelék a következõk szerint módosul:
„Átmeneti rendelkezések az ügyvezetõ igazgatókkal kapcsolatban
1. Ennek a Függeléknek a hatálybalépésekor:
(a) Minden egyes ügyvezetõ igazgatót, akit a korábbi XII. cikk 3(b)(i) vagy 3(c) szakaszainak megfelelõen neveztek ki,
és aki e Függelék hatálybalépését közvetlenül megelõzõen hivatalban volt, akként kell tekinteni, mint akit az
a tagország választott meg, amely kinevezte; és
(b) Minden egyes ügyvezetõ igazgatót, aki a korábbi XII. cikk 3(i)(ii) szakaszának megfelelõen adott le egy tagországot
megilletõ számú szavazatot, e Függelék hatálybalépését közvetlenül megelõzõen, akként kell tekinteni, mint akit
az adott tagország választott meg.”
14. Az „L” Függelék 1(b) szakasza a következõk szerint módosul:
„(b) kinevez egy kormányzót vagy helyettes kormányzót, kinevez egy tanácsost vagy helyettes tanácsost, vagy részt
vesz azok kinevezésében, vagy megválaszt egy ügyvezetõ igazgatót, vagy részt vesz annak megválasztásában.”
15. Az „L” Függelék 3(c) szakaszának elsõ része a következõk szerint módosul:
„(c) Az ügyvezetõ igazgató, akit a tagország megválasztott, vagy akinek a megválasztásában a tagország részt vett,
nem marad hivatalban, ha csak nem volt jogosult más olyan tagországokat megilletõ számú szavazat leadására,
amelyeknek a szavazati jogait nem függesztették fel. Utóbbi esetben:” ”
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § és a 4. § az Alapokmány XXVIII. Cikk c) pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, illetve a 3. § és a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl – az (5) bekezdésben meghatározott intézkedések kivételével –
a Magyarországot a Nemzetközi Valutaalapban képviselõ kormányzó gondoskodik.
(5) Magyarország kvótájának a határozat szerinti megemelésével kapcsolatos intézkedésekrõl a pénzügyi szerv feladatát
ellátó Magyar Nemzeti Bank gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi LXXXIII. 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 (a továbbiakban: Kötv.) 5. §-a
a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében
25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.”

2. §

(1) A Kötv. 50. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem terjed ki a tervezési, az elõirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az
ellenõrzési kötelezettsége és joga)
„b) a Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárnak a Miniszterelnökség fejezet,
5. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím”
(elõirányzataira.)
(2) A Kötv. 50. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket]
„b) a Miniszterelnökség fejezet, 5. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
elnöke”
(gyakorolja.)

3. §

A Kötv. 71. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Országgyûlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában és a Diákhitel
Központ Zrt. vagyonkezelésében álló azon informatikai eszközök és szoftverek, amelyek jelenleg a Diákhitel Központ
Zrt. jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását szolgálják, ingyenesen kerüljenek a Diákhitel Központ Zrt.
tulajdonába, közfeladat-ellátási célokra. A tulajdonváltozásra vonatkozó szerzõdést az állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.”

4. §

A Kötv.
a) 5. § (3) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Vtv.)” szöveg,
b) 78. § (3) bekezdésében a „68. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (11) bekezdés b) és c) pontjában”
szöveg
lép.

5. §

Hatályát veszti a Kötv. 68. § (1) bekezdése.

6. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2012. augusztus 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 4. § b) pontja és az 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § és a 4. § a) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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2012. évi XCVII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról*
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E § alkalmazásában)
„g) iskolakezdési támogatásnak minõsül az a juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely
EGT-államban ennek megfelelõ oktatásban) részt vevõ gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév elsõ napját megelõzõ
60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy
elektronikus formában kibocsátott –utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülõ magánszemély
a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy
bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülõje,
gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülõnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi
gyámot) vele közös háztartásban élõ házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról
a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;”

2. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
2. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám.) 2. § 7–8. pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„7. számlavezetõ:
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelintézet, valamint
a tõkepiacról szóló törvényben meghatározott befektetési szolgáltató, amely a kincstárral Start-számla vezetés
vállalására szerzõdést kötött, valamint a kincstár;
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény hatálybalépését követõen nyitott számla esetében
a kincstár;
8. szülõ: a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülõje vagy családi pótlékra jogosult más törvényes képviselõje;”
(2) A Fétám. 2. §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„10. hozzátartozó: a gyermek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti – szülõnek nem minõsülõ –
hozzátartozója és az egyenes ágbeli rokon testvére.”

3. §

(1) A Fétám. 3. § (1)–(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyidejûleg a § a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Start-számla
a) a 2005. december 31. napja után született gyermeket életkezdési támogatásként megilletõ utalási összegek,
valamint e gyermek javára történõ befizetések, valamint
b) a 2006. január 1. napja elõtt született gyermek javára történõ befizetések
kezelésére a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyitható és vezethetõ.
(1a) A gyermek egyidejûleg csak egy Start-számlával rendelkezhet. A Start-számla megnyitásának kezdeményezésekor
a kincstár jogosult a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálni, hogy a gyermek rendelkezik-e Start-számlával.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A számlavezetõ e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen a kincstári letéti Start-számlán lévõ
követelés áthelyezése, az állami támogatás igénylése – céljából az a)–b) pont szerint jogosult a választott befektetési
forma szerinti Start-számla megnyitására, továbbá a gyermek, a szülõ és a hozzátartozó adóazonosító jelének,
természetes személyazonosító adatainak és a Start-számlára történõ befizetésekkel, az azon jóváírt állami
támogatásokkal összefüggõ adatok kezelésére
a) a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén;
b) a Start-számla követelés 7. § (3) bekezdése szerint történõ áthelyezés esetén.
(3) Start-számla megnyitásának feltétele
a) a Start-számla megnyitásának kezdeményezése a számlavezetõnél
aa) a 2005. december 31. napja után született gyermekek esetében a szülõ vagy – legalább 25 ezer forint befizetése
esetén – a hozzátartozó,
ab) a 2006. január 1. napja elõtt született gyermek esetében legalább 25 ezer forint befizetésével a szülõ vagy
a hozzátartozó
által;
b) nyilatkozat megtétele szülõ esetén a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról, hozzátartozó esetén a gyermekkel
fennálló hozzátartozói kapcsolatról, valamint arról, hogy a szülõ a gyermek után jogosult a családi pótlékra;
c) a 2006. január 1-je elõtt született gyermekek esetén a gyermek nevének és adóazonosító jelének közlése;
d) a 2005. december 31-ét követõen született gyermek esetében a c) pont szerinti adatok vagy a gyermek természetes
személyazonosító adatainak közlése;
e) hozzátartozó által nyitott Start-számla esetén a szülõ természetes személyazonosító adatainak közlése;
f) a 6. § (2) bekezdése szerinti esetben felhatalmazás megadása a számlavezetõ részére az állami támogatás
igénylésére;
g) a szülõ vagy – a szülõ egyetértõ nyilatkozatával – 16. életévének betöltését követõen a gyermek által nyilatkozatban
kötelezettség vállalása arra, hogy a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkezõ változásokat (ideértve
a külföldi letelepedés tényét is) a számlavezetõhöz bejelenti azzal, hogy a hozzátartozó által nyitott számla esetén
a szülõ vagy – a szülõ egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést
megelõzõen bármikor pótolhatja.
(4) Amennyiben a kiutaló észleli, hogy ugyanazon gyermekre tekintettel több Start-számla is létrejött, jelzéssel él
a késõbbi idõpontban létrejött számla számlavezetõjéhez, melyben megjelöli a gyermek elsõként létrejött
Start-számláját. A megkeresett számlavezetõ köteles 30 napon belül az általa nyilvántartott követeléseket a 7. §
(3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával a korábbi idõpontban létrejött számlára áthelyezni. E szabályt abban az
esetben is alkalmazni kell, ha a kiutaló vezeti a gyermek bármely Start-számláját.”
(2) A Fétám. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (6a) és
(6b) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés kezelésére Start-számla a befektetési lehetõség
kiválasztásával nyitható.
(6a) A hozzátartozó kizárólag a Start-számla megnyitásakor jogosult az általa elhelyezett pénzösszeg és a gyermek
javára a kincstári letéti Start-számlán elhelyezett életkezdési támogatás hozamokkal növelt összegének befektetésére
megbízást adni.
(6b) Amennyiben a Start-számlát a gyermek hozzátartozója nyitja, a számlavezetõ értesíti a szülõt a számla
megnyitásával kapcsolatos minden rendelkezésére álló információról.”
4. §

(1) A Fétám. 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A számlavezetõ)
„a) tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen, hogy a Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodás
megkötéséhez szükséges
aa) a szülõ nyilatkozata arról, hogy a családi pótlékra jogosult, vagy
ab) a hozzátartozó nyilatkozata a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatáról és a szülõ családi pótlékra való
jogosultságának fennállásáról, vagy
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ac) ha a megállapodást – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek köti meg, a szülõ egyetértõ nyilatkozata,
ad) a 2006. január 1-jét megelõzõen született gyermek adóazonosító jelének közlése az adóigazolvány bemutatásával,
ae) felhatalmazás a számlavezetõ részére a 3. § (3) bekezdése szerinti adatkezeléshez és az állami támogatás
igényléséhez,
af) a Start-számlára a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján történõ befizetéshez a befizetõ felhatalmazása a számlavezetõ
részére, hogy a befizetett összeg esetleges visszautalásához a befizetõ nevét és levelezési címét vagy
folyószámlaszámát nyilvántartsa,
ag) a szülõ vagy – a szülõ egyetértõ nyilatkozatával 16. életévének betöltését követõen – a gyermek nyilatkozata, hogy
kötelezettséget vállal a saját és a gyermek személyes adataiban bekövetkezõ változások közlésére azzal, hogy
a hozzátartozó által nyitott számla esetén a szülõ vagy – a szülõ egyetértésével – a 16. életévét betöltött gyermek
a nyilatkozatot a számla feletti rendelkezést megelõzõen bármikor pótolhatja;”
(2) A Fétám. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott összeget a kiutaló a Start-számlára annak megnyitásától számított
8 munkanapon belül vezeti át.”
(3) A Fétám. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Start-számlán vagy ennek hiányában a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés kifizetését
– a számla megszüntetésével –
a) a fiatal felnõtt 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start-számla megnyitását követõ harmadik év
elteltétõl,
b) a gyermek vagy a fiatal felnõtt halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat jogerõre
emelkedését követõen
kérheti.”
5. §

A Fétám. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének napjáig – kiegészíthetõ
a) természetes személy által történõ befizetéssel;
b) települési önkormányzat által a rendeletében meghatározott feltételekkel történõ befizetéssel
azzal, hogy a gyermek külföldi letelepedésének idõszakában történõ befizetés Start-számlán nem írható jóvá, azt
a számlavezetõ a befizetõnek visszajuttatja, továbbá azzal, hogy az önkormányzati rendelet az életkezdési támogatás
felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által befizetett összeg(ek) mértékéig tartalmazhat.”

6. §

A Fétám. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szülõ vagy a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek bármikor
jogosult a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a számlavezetõ által felajánlott megtakarítási,
befektetési lehetõségek között a Start-számla állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani, vagy magát
a befektetés, megtakarítás teljes állományát a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni. Az áthelyezést megelõzõen
a befektetési jegyet értékesíteni kell, bankbetét esetén a lekötést meg kell szüntetni, és a Start-számla követelést
pénzeszköz és állampapír formájában kell a kiutalónál nyitott Start-számlára áthelyezni.”

7. §

A Fétám. 9. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Mentes a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti fizetési kötelezettségek alól
a) a kincstári letéti Start-számlán, a Start-számlán jóváírt összeg, és
b) a kincstári letéti Start-számláról, a Start-számláról az 5. § (7) bekezdés szerinti jogosult részére kifizetett összeg.”

8. §

A Fétám. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Amennyiben a Start-számla megnyitását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok
életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XCVII. törvény
hatálybalépését megelõzõen nem a kiutalónál kezdeményezték, az életkezdési támogatásnak a kiutalótól eltérõ
számlavezetõhöz történõ áthelyezésére e törvény 2012. szeptember 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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A Fétám.
a) 5. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „a (4) bekezdés af) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az a) pont
af) alpont szerinti” szöveg,
b)

7. § (5) bekezdés a) pontjában az „a választott új számlavezetõ” szövegrész helyébe az „az új számlavezetõ”
szöveg, b) pontjában az „a választott új számlavezetõhöz” szövegrész helyébe az „az új számlavezetõhöz” szöveg

lép.
10. §

11. §

Hatályát veszti a Fétám. 5. § (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése, (4) bekezdés ba) alpontjában az „(áthelyezésének)”
szövegrész, 9. § (2) bekezdése.
(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 1. §-a 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2013. január 2-án hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi XCVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról*
1. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13/A. § Amennyiben a közszférában dolgozó a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 2011. december 30-án hatályos 200/B. §-a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, erre vonatkozóan
2011. december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett, és ezen igényérõl munkáltatóját is tájékoztatta, valamint
2012. szeptember 30-ig gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt, részére a magyar állam egyszeri,
vissza nem térítendõ támogatást nyújt, amelynek mértéke 2012. február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási
idõszakának kezdete – de legkésõbb a 2012 júliusában fizetendõ törlesztõrészlet esedékessége – közötti idõszak alatt
esedékes törlesztõrészlete és a Módtv. 1. § (5) bekezdése által megállapított 1. § (2) bekezdés szerinti rögzített
árfolyam alapján fizetendõ törlesztõrészlete közötti különbség. A támogatást a fennálló devizakölcsön-tartozás
elõtörlesztésére kell a pénzügyi intézmény részére átutalni. A pénzügyi intézmény a vissza nem térítendõ támogatás
elszámolására tekintettel elõtörlesztési díjat nem számíthat fel.”

2. §

Ez a 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 törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. és 4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 2. §-a a következõ 19. ponttal egészül ki:
( E rendelet alkalmazásában:)
„19. pénzbevonási nyereség: az MNB által forgalomból bevont, törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ pénz
kibocsátott és – a bevonás határnapjától számított, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény
(a továbbiakban: MNB tv.) 27. § (3) bekezdése szerinti idõtartam alatt – forgalomban lévõre átváltott összegének
különbsége.”

2. §

Az Mnbkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyéb követelések között úton levõ tételként kell nyilvántartani – tartozik egyenleg esetén – a Posta Elszámoló
Központot mûködtetõ intézmény által végzett pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, valamint
a GIRO Zrt. elszámolásával összefüggõ tételeket.”

3. §

(1) Az Mnbkr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A forintban fennálló egyéb betétek és kötelezettségek tételen belül kell nyilvántartani úton lévõ tételként
– követel egyenleg esetén – a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény által végzett pénzforgalmi
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, valamint a GIRO Zrt. elszámolásával összefüggõ tételeket.”
(2) Az Mnbkr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az átértékelési körbe bevonandó eszközöknek és forrásoknak az MNB tv. 16. § (1) bekezdése szerinti értékelésébõl
adódó árfolyamnyereséget vagy árfolyamveszteséget a saját tõke részét képezõ, forint árfolyam kiegyenlítési
tartalékába kell helyezni.”
(3) Az Mnbkr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az eredménytartalékba kell helyezni – a Tv. elõírásain túlmenõen – a mérleg szerinti veszteség fedezetére átutalt,
a központi költségvetés által közvetlenül megtérített összeget, valamint a részvényes által az eredménytartalék javára
nyújtott tõkejuttatást.”
(4) Az Mnbkr. 5. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A forint árfolyam kiegyenlítési tartaléka és a 6. § (5) bekezdése szerinti deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka
külön-külön megállapított, összevontan negatív egyenlege miatt a központi költségvetés által
a) a tárgyévet követõ év március 31-éig megtérített összeget az eredménytartalék javára kell elszámolni és a tárgyévi
mérlegben ennek megfelelõen ki kell mutatni a forintban fennálló központi költségvetéssel szembeni követelések
között;
b) a tárgyévi éves beszámoló részvényes általi kézhezvételét követõ 8 napon belül megtérített további összeget, vagy
túlfizetés miatt visszafizetett összeget az eredménytartalék javára, illetve terhére kell elszámolni a tárgyévet követõ év
fõkönyvi számláin a Magyar Államkincstár részére vezetett Kincstári Egységes Számlával szemben, és azt a tárgyévet
követõ év mérlegében kell kimutatni.”
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(1) Az Mnbkr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A monetáris céllal és a forgatási céllal vásárolt, forintban kibocsátott értékpapírokat beszerzési értéken – kamattal
csökkentett vételáron – kell kimutatni.”
(2) Az Mnbkr. 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A monetáris céllal vásárolt állampapírok és a piaci értéken nyilvántartott követelések kivételével a veszteségek
kockázatának mértékével arányos értékvesztést kell elszámolni a követelések és az értékpapírok után.”
Az Mnbkr. 11. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 2. § 19. pontja szerinti pénzbevonási nyereséget az egyéb bevételek között kell elszámolni.”
(1) Az Mnbkr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MNB a befektetett eszközök között elkülönítetten mutatja ki a bankjegy- és éremgyûjtemény-készletét.
A gyûjtemény készlete után terv szerinti értékcsökkenést elszámolni nem lehet. A gyûjteményre vonatkozóan
tízévente kerül sor teljes körû, mennyiségi leltárfelvételre.”
(2) Az Mnbkr. 14. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A monetáris célból, illetve a központi költségvetéssel kötött swap ügyleteket a fedezeti ügyletekkel azonos módon
kell elszámolni.”
(3) Az Mnbkr. 14. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az MNB a Tv. 14. § (9) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza, továbbá a forintpénzkészlet – Tv. 69. §-a szerinti
– leltározását a lezárt kezelési egységek szintjén biztosítja, oly módon, hogy minden lezárt kezelési egység tartalmát
három éven belül mennyiségi felvétellel leltározza.”

7. §

Az Mnbkr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Az MNB az éves beszámolót az igazgatóság határozatának megfelelõen teszi közzé.”

8. §

Az Mnbkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított 5. § (6), (8) és
(10) bekezdését, 7. §-ával megállapított 20. §-át, valamint 9. §-ával megállapított 6. § (5) bekezdését és 19. §
(1) bekezdés 9. pontját elõször a 2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 2. § 19. pontját, 2. §-ával megállapított 4. §
(3) bekezdését, 3. §-ával megállapított 5. § (2) bekezdését, 4. §-ával megállapított 6. § (1) és (6) bekezdését, 5. §-ával
megállapított 11. § (8) bekezdését, valamint 6. §-ával megállapított 14. § (1), (8) és (12) bekezdését elõször a 2012.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal hogy azok az MNB döntése alapján a 2011. évben
induló üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazhatók.
(3) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 11. §-ával hatályon kívül helyezett 3. § (7) bekezdését elõször a
2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra nem kell alkalmazni, azzal, hogy az MNB döntése alapján már a
2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra sem kell alkalmazni.”

9. §

Az Mnbkr. 6. § (5) bekezdésében az „MNB tv. 17. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „MNB tv. 16. §
(2) bekezdése” szöveg, 19. § (1) bekezdés 9. pontjában „az MNB tv.-ben meghatározott pénzbevonási nyereség”
szövegrész helyébe az „a pénzbevonási nyereség” szöveg lép.

10. §

Az Mnbkr. 14. § (3) bekezdésében az „elnöke” szövegrész hatályát veszti.

11. §

Hatályát veszti az Mnbkr. 3. § (7) bekezdése.
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2. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Követelésként kell a mérlegben kimutatni
a) az esedékességig nem teljesített tagdíjat,
b) a támogató írásos nyilatkozata alapján a támogatói szerzõdésben a pénztár részére felajánlott eseti vagy rendszeres
támogatásra vonatkozó fizetési igényt,
c) a más pénztárból átlépõ tag által hozott, a tag követelésének megfelelõ összeget, amelyet az átadó pénztár már
visszaigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett.”
(2) Az Mnykr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Tagdíjkövetelések között kell kimutatni a pénztártag pénztárral szemben fennálló Mpt. 26. §-a szerinti
tagdíjfizetési kötelezettségét mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem teljesítették.”
(3) Az Mnykr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Egyéb követelésként kell kimutatni
a) a pénztár munkavállalóival szemben fennálló követeléseket,
b) a költségvetéssel szemben fennálló követeléseket,
c) a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt,
d) a más pénztárból átlépõ tag egyéni számlájának, járadékfedezetének átvételével kapcsolatos átadó pénztárral
szembeni követeléseket,
e) a más pénztárból a kedvezményezett jogán átutaltató tag követelésének átvételével kapcsolatos, átadó pénztárral
szembeni követeléseket,
f) a vagyonkezelõvel, vagy a letétkezelõvel szembeni – pénzforgalomban nem megjelenõ – követeléseket.”

13. §

(1) Az Mnykr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Céltartalékot kell képezni a pénztár tevékenységével kapcsolatos jövõbeni kötelezettségekre [ideértve a Pénztárak
Garancia Alapja (a továbbiakban: Alap) igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettséget is], a pénztártagok részére
nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére, a pénztár fizetõképességének biztosítására, a mûködési, a fedezeti
(egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz tartozó), valamint a likviditási és kockázati célú befektetési
portfóliók értékelési különbözetére, a demográfiai kockázatok kiegyenlítésére, a saját járadékszolgáltatási
tevékenység várható mûködési zavarai miatt a biztonsági tartalékok feltöltésének fedezetére, továbbá a bevételként
elszámolt és az egyéni számlán jóváírt, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjakra (meg nem fizetett tagdíjak), valamint
az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára.”
(2) Az Mnykr. 24. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fedezeti céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni)
„a) az egyéni számlákon jóváírt tagdíjakból, tagdíjcélú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb
bevételekbõl képzett céltartalékot,”
(3) Az Mnykr. 24. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Meg nem fizetett tagdíjak céltartalékaként kell kimutatni a mérlegben a tagdíjkövetelések tárgynegyedév
végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérlegfordulónapig pénzügyileg
nem rendezett tagdíjak ráfordításként elszámolt összegét. A ráfordításként elszámolt tagdíjhátralék összegét a tagdíj
rendeltetésétõl függõen:
a) mûködési célú tagdíjak tartalékaként,
b) fedezeti célú tagdíjak tartalékaként, és
c) likviditási és kockázati célú tagdíjak tartalékaként kell megképezni.”
(4) Az Mnykr. 24. § (15) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elszámoló egységekre épülõ nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az egyéni számlákon elkülönítetten kell
kimutatni:)
„a) a szolgáltatások fedezetére befizetett tagdíjakból, tagdíj célú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb
bevételekbõl az egyéni számlán jóváírt összegeket forintban és elszámoló egységben;”
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14. §

Az Mnykr. 26. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A függõ tételekrõl olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl egyértelmûen megállapíthatók és nyomon
követhetõk a függõ tételeken történt jóváírások és terhelések.”

15. §

(1) Az Mnykr. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott
tulajdoni részesedést jelentõ befektetések, valamint az árunak minõsülõ, továbbértékesítési céllal beszerzett
ingatlanok esetében az Mpt. 69. § (3) bekezdése szerint az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó
napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet
– az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen
megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként
kell kimutatni. Az eszközök könyvekbõl történõ kivezetésekor, az osztalék realizálásakor, illetve a következõ értékelés
során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni
vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejûleg. A céltartalék csökkentését
jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.”
(2) Az Mnykr. 29. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, vagy a befektetett
pénzügyi eszközök között szerepelnek – az értékpapír üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó
napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet
– az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen
megképzett mûködési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként
kell kimutatni. Az értékpapír könyvekbõl történõ kivezetésekor, a kamatfizetéskor, a következõ értékelés során az
értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni vagy
megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejûleg. A céltartalék csökkentését
jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.”

16. §

(1) Az Mnykr. 34. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár mûködési tevékenysége eredményének megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett mûködési célú tagdíjak
összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 34. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár mûködési tevékenysége eredményének megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:)
„i) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett elõzõ évi mûködési céltartalékok felhasználásának összege. Itt
kell továbbá kimutatni a tárgyévi, és a tárgyévet megelõzõ üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító által
fizetett, és a mérlegkészítés idõpontjáig megkapott kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét és az elõzõ
üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések mûködést megilletõ összegét. Itt kell
kimutatni a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott mûködési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az immateriális javak, mûködtetett ingatlanok és
a mûködésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítésébõl származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni az
Mpt. 68/A. § (8) bekezdése szerinti egyedi portfólióváltással összefüggõ költségek pénztártag által megtérített
összegét. Az egyéb bevételek között elkülönítetten kell kimutatni a tagok által fizetett rendkívüli mûködési
hozzájárulás összegét, valamint az Alap pénzeszközeibõl, visszatérítés terhe mellett – a Felügyelet engedélyével –
mûködési célra igénybevett összeget.”
(3) Az Mnykr. 34. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások között kell elkülönítetten kimutatni a pénztár mûködésével kapcsolatban felmerült
anyagjellegû ráfordításokat, a személyi jellegû ráfordításokat, az értékcsökkenési leírást, valamint a mûködéssel
kapcsolatos egyéb ráfordításokat.)
„a) Anyagjellegû ráfordítások között kell kimutatni a Tv. 78. § (1)–(6) bekezdésében foglaltak szerint a pénztár
mûködési tevékenységéhez vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások – le nem
vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – értékét, az egyéb szolgáltatások értékét (ide nem értve
a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat), az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott
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(közvetített) szolgáltatások értékét. Itt kell kimutatni a jogosulatlanul felvett járadék bírósági, vagy egyéb úton történõ
behajtásával összefüggésben felmerült perköltségek, ügyvédi díjak összegét. Itt kell kimutatni továbbá a fedezeti
tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a fedezeti célú befektetési
tevékenységgel kapcsolatos bevétellel szemben elszámolt összeget.”
17. §

(1) Az Mnykr. 35. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett fedezeti célú tagdíjak
összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 35. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:)
„g) Szolgáltatási célú egyéb bevételek: az elõzõ üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt
befizetések fedezeti tartalékot megilletõ része, a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági
viszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott fedezeti célú tagdíjhátralékának
összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása, az Alapból a tag egyéni számla egyenlegének
a hozamgarantált tõke összegéig történõ kiegészítése címén kapott összeg.”

18. §

(1) Az Mnykr. 36. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási és kockázati célú eredményének megállapításánál a likviditási és kockázati célú bevételek
a következõk:)
„d) Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig elõírt, de
a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett likviditási és kockázati célú
tagdíjak összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.”
(2) Az Mnykr. 36. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási és kockázati célú eredményének megállapításánál a likviditási és kockázati célú bevételek
a következõk:)
„i) Likviditási és kockázati célú egyéb bevétek: az elõzõ üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt
befizetések likviditási és kockázati tartalékot megilletõ része. Ezen a soron kell kimutatni a pénztártag más pénztárba
történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott
likviditási és kockázati célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását.”
(3) Az Mnykr. 36. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Likviditási és kockázati céltartalékként kell kimutatni az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti likviditási és kockázati célú
bevételek, valamint a (3) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység bevételei együttes
összegének és a (2) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások, valamint a (4) bekezdés szerinti
likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység ráfordításai együttes összegének különbözetében
– a demográfiai, a saját tevékenységi kockázatokra, az egyéb likviditási és kockázati célokra, valamint az azonosítatlan
(függõ) befizetések hozamára – ráfordításként megképzett céltartalékot, továbbá az értékelési különbözetbõl képzett
céltartalékot.”

19. §

(1) Az Mnykr. 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákat és a szolgáltatási számlákat kötelezettség és kötelezettség
teljesítése alszámlákra bontva kell vezetni. A szolgáltatási számla alszámláit járadéktípusonként megbontva kell
megnyitni. Az egyéni számlához kapcsolódóan pénztártagonként analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az egyéni
számla analitika nyilvántartása forintban és elszámoló egységben történik. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia
kell bevételi és kiadási jogcímek szerinti megbontásban, idõrendi sorrendben, egységes szerkezetben a jóváírásokat és
terheléseket – a 24. § (15) bekezdés a) és b) pontja szerinti megbontásban – forintban, valamint a jóváírások és
terhelések különbözetének összegében az adott idõszak végén a pénztártagnak a pénztárral szemben fennálló,
elismert követelését. Az egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetet a pénztártagonként vezetett analitikus
nyilvántartásban nem kell a 24. § (6) bekezdése szerinti jogcímeken alábontani. Az egyéni számla egyenlege az aktuális
elszámoló egységek számának és az elszámoló egységek árfolyamának szorzatával egyezik meg. Az egyéni számla
idõszak végén forintban kimutatott egyenlegének meg kell egyeznie az elszámoló egység darabszáma és árfolyama
alapján számított egyenlegével. Az egyéni számlákról vezetett analitikus nyilvántartás adatainak a fedezeti tartalék
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egyéni számla részének kimutatására szolgáló fõkönyvi számlák egyenleg adataival szolgáltatási célú bevételek és
a befektetési tevékenység 24. § (15) bekezdés b) pontja szerinti eredménye megbontásban való egyezõségét havi
szinten biztosítani kell. A pénztárnak az egyezõséget fõkönyvi és analitikus nyilvántartásai felhasználásával napi
szinten is igazolnia kell a havi zárással lezárt hónapok vonatkozásában.”
(2) Az Mnykr. 42. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A tárgynegyedév végéig elõírt, a tárgynegyedévet megilletõ tagdíjbevételek tárgynegyedév végéig pénzügyileg
nem rendezett összegét a tárgynegyedév végén, illetve a mérleg fordulónapjáig elõírt, a tárgyévet megilletõ
tagdíjbevételek mérlegfordulónapig pénzügyileg nem rendezett összegét a mérleg fordulónapjával meg nem fizetett
tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben.”
(3) Az Mnykr. 42. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési
veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejûleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben.”
20. §

Az Mnykr. a következõ 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén az átlépés
szabályait kell alkalmazni a (2)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a fedezeti tartalékot
csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévõ követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett
összegével.
(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a taggal szembeni
kötelezettséget a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni kötelezettség nyilvántartásba vételével kell
megszüntetni. Egyidejûleg a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szemben keletkezett kötelezettséget
a visszalépõ tag követelésének megfelelõ fedezeti célú befektetésekben lévõ eszközöknek a Nyugdíjreform és
Adósságcsökkentõ Alap részére történõ átadásával kell megszüntetni.
(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni (3) bekezdés szerinti kötelezettség pénztõl eltérõ eszköz
átadásával történõ megszüntetésekor az eszköz átadására – jellegétõl függõen – az értékesítés elszámolási szabályait
kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és értékelési különbözetét ráfordításként,
beszámítási értékét bevételként és az átvevõvel szembeni követelésként kell elszámolni. Az átvevõvel szembeni
követelést a vele szemben fennálló kötelezettségbe való beszámítással kell megszüntetni. A beszámítást követõen
fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.
(5) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolását megelõzõen az átadásra kerülõ eszközök
2012. május 31-re vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok szerint el kell számolni.
(6) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolásakor az (5) bekezdés szerinti átértékelés alá
vont eszközök beszámítási értékének (eladási árának) az átadott eszközöknek az értékelés fordulónapjára
vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci értékelés szerinti értéke minõsül.
(7) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XLIII. törvény szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot megilletõ
beazonosított függõ befizetéseknek és azok hozamának megfelelõ pénzeszközt a tag pénztárral szembeni követelését
tartalmazó egyéni számla javára kell elszámolni. Egyidejûleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból ki kell vezetni
a függõportfolió fedezeteként átadott eszközök értékének ott kimutatott összegét.”

21. §

Az Mnykr. a következõ 58. §-sal egészül ki:
„58. § (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított 18. § (1), (3) és
(6) bekezdését; 13. §-ával megállapított 24. § (1), (6) bekezdés a) pontját, 24. § (12) bekezdését, 24. § (15) bekezdés
a) pontját; 14. §-ával megállapított 26. § (7) bekezdését; 15. §-ával megállapított 29. § (4) és (6) bekezdését; 16. §-ával
megállapított 34. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 34. § (2) bekezdés a) pontját; 17. §-ával megállapított 35. § (1) bekezdés
d) és g) pontját; 18. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 36. § (7) bekezdését; 19. §-ával megállapított
42. § (3), (11) és (13) bekezdését; 20. §-ával megállapított 42/B. §-át; 1. mellékletével megállapított 1. számú
mellékletét; 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletét; 3. mellékletével módosított 7. számú mellékletét;
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4. mellékletével módosított 11. számú mellékletét elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (1) bekezdés b) és c), 35. §
(1) bekezdés b) és c), 36. § (1) bekezdés b) és c) pontját elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra
nem kell alkalmazni.”
22. §

(1) Az Mnykr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Mnykr. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Mnykr. 7. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Mnykr. 11. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

23. §

Hatályát veszti az Mnykr.
a)

34. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

b)

35. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

c)

36. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

d)

„Portfólió állomány kimutatás” alcíme.

3. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
24. §

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) A 2011. üzleti évben egyszeres könyvvitelt vezetõ közhasznú civil szervezet köteles 2012. január 1-jére
vonatkozóan a kettõs könyvvitelre áttérni. Az áttérés számviteli munkálatait 2012. június 30-ig végre kell hajtani.
A közhasznú civil szervezet az áttéréskor a Tv. 163. §-ában foglaltakat köteles megfelelõen alkalmazni.
(2) Az a közhasznú szervezet, amely az üzleti év folyamán veszíti el közhasznú jogállását, az üzleti év végén e rendelet
szerinti kötelezettségeinek a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint tesz eleget.
(3) A 2012. üzleti évrõl e rendelet mellékletei szerint készített beszámoló 2011. üzleti évre vonatkozó oszlopainak
adatait a 2011. üzleti évrõl készített beszámoló tárgyévi adataiból, értelemszerû megfeleltetéssel kell meghatározni.”

25. §

Az Eszkr. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó
kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított 24. § (2) bekezdését
elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

4. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. §-a a következõ 51. és 52. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„51. mentesített követelésrész: a devizakölcsöntv.-ben meghatározott fogalom;
52. legmagasabb árfolyam: a devizakölcsöntv.-ben ilyenként meghatározott árfolyam.”

27. §

A Hitkr. 11. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) § A devizakölcsöntv. alapján a gyûjtõszámlahitel terhére folyósított összegbõl a mentesített követelésrészt,
valamint a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt felmerülõ törlesztési kötelezettséget a pénzügyi
intézmény az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként, ezen belül elengedett követelésként számolja el.
Ehhez kapcsolódóan a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintõ
megtérítésrõl és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § a) és b) pontjában
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meghatározott támogatások igényelt (járó) összegét a hitelezési veszteség megtérüléseként, az egyéb ráfordításokat
csökkentõ tételként számolja el.”
28. §

A Hitkr. 33. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított 2. § 51. és 52. pontját, valamint 27. §-ával
megállapított 11. § (7a) bekezdését elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

5. Záró rendelkezések
29. §

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

1. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A mérleg elõírt tagolása

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékû jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javakra adott elõlegek
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Mûködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
3. Gépek, berendezések, felszerelések jármûvek
4. Beruházások, felújítások
5. Beruházásokra adott elõlegek
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Egyéb tartós részesedések
2. Tartósan adott kölcsön
3. Egyéb tartósan adott kölcsön
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
4.1. Kötvények
4.2. Állampapírok
4.3. Befektetési jegyek
4.4. Jelzáloglevél
4.5. Egyéb értékpapírok
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Megállapított
eltérések (+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
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B) Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk
3. Készletekre adott elõlegek
4. Áruk értékelési különbözete
II. Követelések
1. Tagdíjkövetelések
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben
4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
5. Egyéb követelések
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
2.1. Kötvények
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
2.3. Befektetési jegyek
2.4. Jelzáloglevél
2.5. Egyéb értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidõs ügyletek értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla
4. Rövid lejáratú bankbetétek
5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
C) Aktív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D) Saját tõke
I. Induló tõke
1. Mûködés fedezetének induló tõkéje
2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tõkéje
3. Likviditási és kockázati célú induló tõke
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)
III. Tartaléktõke
IV. Mûködés mérleg szerinti eredménye
V. Értékelési tartalék
E) Céltartalékok
I. Mûködési céltartalék
a) Jövõbeni kötelezettségekre képzett céltartalék
b) Mûködési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék
Ebbõl:
2.1. Idõarányosan járó kamat (+)
2.2. Járó osztalék (+)
2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
II. Fedezeti céltartalék
a) Egyéni számlákon
1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék
1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam
1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
Ebbõl:
1.2.2.1. Idõarányosan járó kamat (+)
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1.2.2.2. Járó osztalék (+)
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (±)
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
b) Szolgáltatási tartalékon
2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek
2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet
Ebbõl:
2.3.1. Idõarányosan járó kamat (+)
2.3.2. Járó osztalék (+)
2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+)
2.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+)
III. Likviditási és kockázati céltartalék
1. Likviditási és kockázati célra
1.1. Demográfiai kockázatokra
1.2. Saját tevékenységi kockázatokra
1.3. Egyéb kockázatokra
2. Azonosítatlan (függõ) befizetések hozamára
3. Likviditási és kockázati portfolió értékelési különbözete
Ebbõl:
3.1. Idõarányosan járó kamat (+)
3.2. Járó osztalék (+)
3.3. Devizaárfolyam-változás (±)
3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
4. Azonosítatlan (függõ) portfolió értékelési különbözete
4.1. Idõarányosan járó kamat (+)
4.2. Járó osztalék (+)
4.3. Devizaárfolyam-változás (±)
4.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)
IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka
F) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
5. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
5.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések
5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetõ függõ befizetések
G) Passzív idõbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek”
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2. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás elõírt tagolása

Megnevezés

Elõzõ évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

A) Pénztár mûködési tevékenysége
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Mûködési célra kapott támogatás, adomány
6. Pénztári befizetések összesen (4+5)
7. Egyéb bevételek
8. Mûködési célú bevételek összesen (6+7)
9. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások
9.1. Anyagjellegû ráfordítások
9.1.1. Anyagköltség
9.1.2. Igénybe vett szolgáltatások
9.1.2.1. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)
9.1.2.2. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)
9.1.2.3. Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
9.1.2.4. Aktuáriusi díj (számla alapján)
9.1.2.5. Szaktanácsadás díja (számla alapján)
9.1.2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
9.1.3. Egyéb anyagjellegû ráfordítások
9.2. Személyi jellegû ráfordítások
9.2.1. Bérköltség
9.2.1.1. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére
9.2.1.2. Állományba nem tartozók munkadíja
9.2.1.2.1. Aktuáriusi díj (megbízási díj)
9.2.1.2.2. Szaktanácsadás díj (megbízási díj)
9.2.1.2.3. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)
9.2.1.2.4. Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja
9.2.1.2.5. Egyéb állományba nem tartozók munkadíja
9.2.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
9.2.3. Bérjárulékok
9.3. Értékcsökkenési leírás
9.4. Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
9.4.1. Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
9.4.2. Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
9.4.3. Mûködési céltartalékképzés jövõbeni kötelezettségre
9.4.4. Egyéb ráfordítások
10. Szokásos mûködési tevékenység eredménye (8–9) (±)
11. Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentõ befektetések értékvesztése, visszaírása (±)
12. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegû bevételek
12.1. Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat
12.2. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
12.3. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok vételárában lévõ kamat (–)
13. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)
14. Befektetési jegyek realizált hozama
15. Kapott osztalékok és részesedések
16. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
17. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
17.1. Idõarányosan járó kamat
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17.2. Járó osztalék
17.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
17.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
17.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
17.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
17.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
17.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
18. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
19. Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
20. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
21. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
22. Befektetési jegyek realizált vesztesége
23. Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék
23.1. Idõarányosan járó kamat
23.2. Járó osztalék
23.3. Devizaárfolyam különbözetek
23.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetek
24. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
25. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
26. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
26.1. Vagyonkezelõi díjak
26.2. Letétkezelõi díjak
26.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
27. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+26)
28. Befektetési tevékenység eredménye (19–27) (±)
29. Rendkívüli bevételek
30. Rendkívüli ráfordítások
31. Rendkívüli eredmény (29–30) (±)
32. Mûködés mérleg szerinti eredménye (10±11±28±31) (±)
B) Pénztári szolgáltatások fedezete
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
6. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)
7. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások
8. Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek
8.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
8.2. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (–)
9. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség)
10. Befektetési jegyek realizált hozama
11. Kapott osztalékok, részesedések,
12. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
13. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
13.1. Idõarányosan járó kamat
13.2. Járó osztalék
13.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
13.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
13.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
13.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
13.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
13.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
14. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
15. Befektetési tevékenység bevételei összesen (8+....+14)
15.1. Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek
15.1.1. Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam
15.1.2. Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet
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15.2. Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozambevételek
15.2.1. Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált hozam
15.2.2. Szolgáltatási tartalékot megilletõ értékelési különbözet
16. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
17. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
18. Befektetési jegyek realizált vesztesége
19. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
20. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
21. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
21.1. Vagyonkezelõi díjak
21.2. Letétkezelõi díjak
21.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
22. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)
22.1. Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
22.2. Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások
23. Befektetési tevékenység eredménye (15–22) (±)
23.1. Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
23.2. Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
23.3. Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó hozam
23.4. Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési különbözet
24. Fedezeti céltartalékképzés (6–7±23) (–)
24.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében
24.2. Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
24.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
24.3.1. Idõarányosan járó kamat
24.3.2. Járó osztalék
24.3.3. Devizaárfolyam különbözetekbõl
24.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl
24.4. Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból
24.5. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbõl
24.5.1. Idõarányosan járó kamat
24.5.2. Járó osztalék
24.5.3. Devizaárfolyam különbözetekbõl
24.5.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl
C) Likviditási és kockázati fedezet
1. Tagok által fizetett tagdíj
2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
3. Utólag befolyt tagdíjak
4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
5. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
6. Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások
7. Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek
7.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel
7.2. Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok vételárában lévõ kamat (–)
8. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû
különbözete (árfolyamnyereség) (+)
9. Befektetési jegyek realizált hozama
10. Kapott osztalékok, részesedések
11. Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei
12. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
12.1. Idõarányosan járó kamat
12.2. Járó osztalék
12.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
12.3.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
12.3.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
12.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet
12.4.1. Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség)
12.4.2. Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–)
13. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
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14. Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)
14.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
14.2. Azonosítatlan (függõ) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
15. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
16. Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok és veszteségjellegû
különbözete (árfolyamveszteség)
17. Befektetési jegyek realizált vesztesége
18. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása
19. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
20. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
20.1. Vagyonkezelõi díjak
20.2. Letétkezelõi díjak
20.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások
21. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+....+20)
21.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások
21.2. Azonosítatlan (függõ) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások
22. Befektetési tevékenység eredménye (14–21) (±)
23. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (4+5–6±22) (–)
23.1. Demográfiai kockázatokra
23.2. Saját tevékenységi kockázatokra
23.3. Azonosítatlan (függõ) befizetések hozama
23.4. Egyéb kockázatokra
23.5. Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék
23.5.1. Idõarányosan járó kamat
23.5.2. Járó osztalék
23.5.3. Devizaárfolyam különbözet
23.5.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet”

3. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
1. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„312. Pénztártagok helyett mások által átvállalt tagdíjkövetelések
313. Tagdíj kiegészítés követelések
3131. Munkáltató kötelezettségvállalásán alapuló tagdíj kiegészítés követelések
3132. Pénztártagok kötelezettségvállalásán alapuló tagdíj kiegészítés követelések”
szövegrész.
2. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„3627. Munkáltatókkal szembeni késedelmi kamat, önellenõrzési pótlék, bírság követelések”
szövegrész.
3. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„42211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján elõírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett
fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
42213. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék”
szövegrész.
4. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„84211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján elõírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett
fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
84212. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon
függõ portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék
84213. A mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett bevallások alapján elõírt, de a mérlegfordulónapot követõen
esedékes szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék”
szövegrész.
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5. Hatályát veszti az Mnykr. 7. számú mellékletében a
„912. Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás
913. Tagdíjkiegészítés
9131. Munkáltató által a tag javára történõ kiegészítés
9132. Tag saját tagdíjának kiegészítése”
szövegrész.

4. melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelethez
Az Mnykr. 11. számú mellékletében a
„A magánpénztár tagi portfólióinak 2011. május 31-re vonatkozó felosztása”
szövegrész helyébe a
„A magánpénztár tagi portfólióinak 2012. május 31-re vonatkozó felosztása”
szöveg lép.

A Kormány 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. mûködésével kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a)

bérbeadó: a Nemzeti Eszközkezelõ, valamint a lakóingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén
a tulajdonos települési önkormányzat,

b)

bérleti szerzõdés: a bérbeadó és a bérlõ között a lakóingatlan tekintetében megkötött határozatlan idejû
lakásbérleti szerzõdés,

c)

bérlõ: a hiteladós vagy zálogkötelezett, akivel a bérbeadó bérleti szerzõdést köt,

d)

lakbér: a bérlõ által a lakóingatlan használatáért, valamint a bérleti szerzõdésben rögzített egyéb – a bérbeadó
által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi rendszerességgel fizetendõ díj.

2. A szociális rászorultság feltételei és a szociális rászorultság igazolásának módja
2. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelõ a megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha a hiteladós,
a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa
a)

a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, akire tekintettel a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy
háztartásban élõ házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult, és

b)

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján

ba) aktív korúak ellátásában, vagy
bb) lakásfenntartási támogatásban
részesül.
(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a megvételre felajánlott lakóingatlant az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül
akkor is megvásárolja, ha a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban részesül, ide nem értve a települési
önkormányzat képviselõ-testülete által megállapított ápolási díjat.
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(3) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – a pénzügyi
intézményhez benyújtott szándéknyilatkozatához csatolja
a)

az (1) bekezdésben meghatározott esetekben
aa)
ab)

b)

a családi pótlékra való jogosultságról a kincstárnak,
az aktív korúak ellátására való jogosultságról vagy a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról
a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzõjének,

a (2) bekezdésben meghatározott esetben az ápolási díjra való jogosultságról a lakóingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat jegyzõjének

a szándéknyilatkozat benyújtásának idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított igazolását.

3. A havonta megvásárolható lakóingatlanok száma és kiválasztásának módja
3. §

4. §

A Nemzeti Eszközkezelõ által a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) alapján megvásárolható
lakóingatlanok éves maximális számát, amelybe be kell számítani az elõzõ évben megvásárolt lakóingatlanok számát
is, az 1. melléklet határozza meg.
(1) A Nemzeti Eszközkezelõ havonta legfeljebb 1500 darab lakóingatlant vásárol meg.
(2) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ részére egy adott hónapban megvételre felajánlott lakóingatlanok száma és a korábbi
hónapokban végrehajtott allokáció során fel nem dolgozott szándéknyilatkozatok száma együttesen meghaladja
az (1) bekezdés szerinti darabszámot, a Nemzeti Eszközkezelõ a szándéknyilatkozatokat a következõ allokációs
szempontok szerinti sorrendben dolgozza fel:
a)

a hiteladós – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett háztartásában élõ olyan
személyek száma, akik után a 2. § (1) bekezdése szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn,

b)

a hiteladóssal – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettel közös háztartásban
élõk száma,

c)

az értékesítendõ lakóingatlant terhelõ, a legelõnyösebb ranghelyû jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi
intézmény által a NET tv. alapján bejelentett valamennyi követelésnek a lakóingatlan ezen pénzügyi
intézménnyel történõ szerzõdéskötéskor fennálló forgalmi értékéhez viszonyított magasabb aránya.

(3) A szándéknyilatkozatok allokációs szempontok szerinti besorolása havonta egy alkalommal történik. A (2) bekezdés
szerint meghatározott sorrendben hátrébb álló szempont kizárólag akkor vehetõ figyelembe, ha az azt megelõzõ
allokációs szempont alapján kiválasztott kérelmek száma nem haladja meg az (1) bekezdés szerinti darabszámot.
(4) Ha valamely szándéknyilatkozat az allokációs szempontok alkalmazásával 4 hónapot meghaladóan nem kerül
feldolgozásra, e szándéknyilatkozatot a Nemzeti Eszközkezelõ a következõ havi allokáció során a (2) bekezdésben
meghatározott sorrendre tekintet nélkül dolgozza fel.

4. A bérlõ által fizetendõ lakbér mértéke
5. §

(1) A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti szerzõdés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerzõdés
megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának egytizenketted része.
(2) A bérbeadó a bérleti szerzõdésben a lakbér (1) bekezdés alapján megállapított összegét a bérleti szerzõdés
megkötését követõ év március 1-jétõl évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett elõzõ évi éves átlagos
fogyasztói árindex mértékével megegyezõ mértékben növeli.
(3) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-áig írásban közli a bérlõvel.

5. A lakóingatlan bérlõk közötti cseréjének feltételei
6. §

A lakóingatlan bérleti jogának bérlõk közötti cseréje esetén a bérbeadó a cseréhez való bérbeadói hozzájárulást akkor
adhatja meg, ha egyik bérlõnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka.
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6. A bérleti szerzõdés bérbeadó általi felmondására vonatkozó rendelkezések
7. §

A bérbeadó a bérleti szerzõdést a NET tv.-ben és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) meghatározott felmondásra
okot adó körülmények közül a lakbérfizetési kötelezettség 8. § szerinti vagy a közösköltség-fizetési kötelezettség 9. §
szerinti elmulasztása esetén írásban felmondja.

8. §

(1) Ha a bérlõ a lakbérfizetésre megállapított határidõig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó a bérlõt
– a következményekre történõ figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítja és az elmaradt lakbér megfizetésére
határidõt szab.
(2) Ha a bérlõ lakbérfizetésbõl eredõ tartozásainak az összege háromhavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja,
a bérbeadó a bérleti szerzõdést felmondja. A felmondás az elmaradt lakbér megfizetésére vonatkozó legutolsó
felszólításban foglalt és elmulasztott fizetési határidõ utolsó napját követõ hónap utolsó napjára szól.

9. §

(1) Ha a bérlõ a társasházi lakás esetén nem fizeti meg a társasházi közös költséget, a bérbeadó azzal a határidõvel szólítja
fel a bérlõt a közösköltség-hátralék megfizetésére, amely határidõvel a társasházi határozat, a társasházi közös
képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke a bérbeadót a hátralék megfizetésére felszólította.
(2) A bérlõ a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnöke által kiállított igazolással köteles igazolni a bérbeadó számára,
hogy elmaradt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
(3) Ha a bérlõ a társasházakról szóló törvényben meghatározott jelzálogjog bejegyzését lehetõvé tevõ mértékû
közösköltség-hátralékot az (1) bekezdésben meghatározott határidõben maradéktalanul nem fizeti meg, a bérbeadó
a bérleti szerzõdést felmondja. A felmondás az elmulasztott határidõ utolsó napját, mint határnapot követõ hónap
utolsó napjára szól.

10. §

A bérleti szerzõdés bérbeadó általi felmondása esetén, ha a bérlõ a felmondásban meghatározott idõben nem üríti ki
az ingatlant, a bérbeadó a lakóingatlan kiürítése iránt, valamint a bérlõ által felhalmozott és meg nem fizetett
tartozások végrehajtása iránt intézkedik.

7. A Nemzeti Eszközkezelõ feladatainak ellátására kizárólagos jog alapján történõ kijelölés
11. §

(1) A NET tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat kizárólagos jog alapján a MÁV Ingatlankezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató) látja el.
(2) A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok pontos körét a 2. melléklet határozza meg.
(3) A Kijelölt Szolgáltató feladatát a Nemzeti Eszközkezelõvel kötött, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelõ szolgáltatási szerzõdés alapján látja el.
A szolgáltatási szerzõdésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezõen ellátandó feladatok pontos köre,
ellátásuk részletei, és a szolgáltatás ellenértéke.
(4) A Kijelölt Szolgáltató a feladatot közszolgáltatás keretében látja el.

8. Záró rendelkezések
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. §

Hatályát veszti a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdés szerinti lakbér mértékérõl
és a lakáscseréhez történõ hozzájárulás feltételeirõl szóló 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet.
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E rendelet 11. §-a az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Eszközkezelõ által megvásárolható ingatlanok kumulált maximális darabszáma évenként
A

B

1

Év

Éves kumulált maximális
darabszám

2
3
4

2012
2013
2014

8 000
15 000
25 000

2. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
A Kijelölt Szolgáltató által ellátandó feladatok
A Kijelölt Szolgáltató által az Ltv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:
1. A Nemzeti Eszközkezelõ által az állam javára megvásárlásra kerülõ lakóingatlanok mûszaki állapotának részletes
felmérése.
2. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal összefüggõ mûszaki hibabejelentések fogadására
alkalmas telefonos ügyfélszolgálat mûködtetése.
3. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal összefüggésben bejelentett mûszaki hibák rövid,
ütemezett határidõn belüli – rendkívüli sürgõsség esetén haladéktalan – elhárítása, javítása.
4. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanok tekintetében szükségessé váló tervezett vagy eseti
állagmegóvó munkálatok elvégzése a Nemzeti Eszközkezelõ utasításai alapján.
5. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében álló lakóingatlanok használatának, illetve mûszaki állapotának idõszakos
helyszíni ellenõrzése.
6. Eseti megbízás alapján a Nemzeti Eszközkezelõ képviselete társasházi közgyûléseken.
7. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésében lévõ lakóingatlanokra vonatkozó adatoknak a Kijelölt Szolgáltató által
üzemeltetett ingatlankezelést és üzemeltetést támogató számítógépes rendszerbe történõ feltöltése és
karbantartása.
8. Természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta, a lakosságot vagy a környezetet veszélyeztetõ váratlan esemény
bekövetkeztekor közremûködés a kiköltöztetendõ lakók és vagyontárgyaik elszállításában és ideiglenes
elhelyezésében.
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A nemzetgazdasági miniszter 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el.

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

(1) E rendelet hatálya
a)

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címe alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra,

b)

az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványára, tekintet nélkül annak eredeti
elõirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c)

az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésû
elõirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.
(2) Ha valamely elõirányzat felhasználásáról jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem szabályozott
kérdésekben kell alkalmazni.
(3) Az esetleges kölcsönökbõl származó követelések behajtásának, a behajthatatlannak minõsített követelések leírásának
részletes szabályait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletben
foglaltak alapján belsõ szabályzatként kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.
(4) Ha az elõirányzatok felhasználása polgári jogi szerzõdés alapján történik, a szerzõdés megkötésére és az azt megelõzõ
eljárásokra a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
a)

kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése és
az Ávr. 30. §-a szerinti belsõ szabályzatokban megállapított személy,

b)

lebonyolító szerv: a miniszter által vezetett minisztérium részére a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:
Kincstár) – a lebonyolítási céllal rendelkezésre bocsátott elõirányzathoz – vezetett lebonyolítási számla felett
rendelkezõ szerv, amely a teljes vagy részösszegben rendelkezésre bocsátott elõirányzat tekintetében
a költségvetési támogatás továbbadására jogosult, és ellátja az elõirányzat felhasználásával összefüggõ
feladatokat,

c)

szakmai kezelõ: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti egységének vezetõje.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
3. §

Az elõirányzatok cél szerinti, idõbeni és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelõ, a kötelezettségvállaló, a kezelõ szerv
vagy a lebonyolító szerv a felelõs.
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4. §

A támogató visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatást az e rendelet hatálya alá tartozó
elõirányzatai terhére nem nyújt.

5. §

Az elõirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és mûködtetésükkel járó költséget.

6. §

(1) Ha a 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § szerinti támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minõsül, arra csekély összegû támogatás nyújtható a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban.
(2) A bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.
(3) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

4. A kezelõ szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok
7. §

(1) A kezelõ szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott elõirányzatok tekintetében felel
a) a kezelõ szerv az elkülönített számla, a lebonyolító szerv az elkülönített lebonyolítói számla kezelésének
biztosításáért, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok (kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés
igazolása, utalványozás) gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért (ellenjegyzés, érvényesítés), a pénzügyi,
számviteli elszámolásért és a miniszterrel a feladat ellátására kötött szerzõdésben foglaltak teljesítéséért,
b) dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,
c) a kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv feladatkörébe
tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért,
d) a kezelõ szerv az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szabályzatának e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belüli elkészítéséért.
(2) A kezelõ szerv és a lebonyolító szerv a szakmai kezelõt 5 munkanapon belül tájékoztatja
a) a költségvetési támogatás igénylõje és kedvezményezettje által a pályázatok és az egyedi támogatási kérelmek
benyújtásával kapcsolatos eljárással,
b) a támogatási igények befogadásával,
c) a támogatási döntés meghozatalával,
d) a támogatói okiratok kiadásával és a támogatási szerzõdések megkötésével,
e) a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével
összefüggésben tett intézkedésekrõl és döntésekrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ kifogások kivizsgálásával
kapcsolatban.

5. A költségvetési támogatások pályázati úton történõ elosztási módja
8. §

A pályázati úton felhasználásra kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek és pályázati eljárásrend
betartásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

9. §

Pályázat alapján igényelhetõ költségvetési támogatás kizárólag pályázati eljárás keretében folyósítható.

10. §

A pályázati kiírás csak abban az esetben tehetõ közzé, ha azt a Kincstár részére a kötelezettségvállaló bejelentette.

11. §

A pályázat elbírálása a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján történik.

12. §

(1) A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelõ – ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra
került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.
(2) A miniszter a szakmai kezelõ javaslatáról annak felterjesztésétõl számított 10 munkanapon belül dönt.

13. §

A miniszter által meghozott támogatói döntést a szakmai kezelõ, ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv
megbízásra került, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.
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6. Az elõirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja
14. §

Költségvetési támogatás pénzügyi teljesítésére kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlára
történõ átutalással, valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett
esetében elõirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással kerülhet sor.

15. §

Ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés költségvetési támogatás visszafizetésének céljától eltérõ biztosíték
kikötésérõl nem rendelkezik, – támogatási elõleg nyújtása, elõfinanszírozás, valamint több részletben történõ
utófinanszírozás esetén – a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató
hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozatát elõzetesen csatolni kell.

7. A támogatási szerzõdés módosítása
16. §

A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
az eredeti támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridõk lejártának
idõpontja elõtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése
17. §

(1) A kedvezményezett az elkészített írásbeli beszámolót a támogatónak köteles a támogatási szerzõdésben vagy
támogatói okiratban megállapított határidõn belül megküldeni. A beszámoló szakmai és pénzügyi részbõl áll.
(2) A beszámoló szakmai része tartalmazza a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és idõpontját
a pályázati kiírásban, a támogatási szerzõdésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló elkészítésére
meghatározott feltételek szerint.
(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati kiírás, támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat másként nem
rendelkezik – a következõket tartalmazza:
a)

az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának nevét, címét, adószámát,
a számla kiállításának idejét és teljesítési idõpontját, a szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó számlaértéket
és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítõt;

b)

a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelõ járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan
cégszerûen aláírt olyan összesítõt, amely tartalmazza
ba)
bb)

c)

d)

a feladat ellátásban részt vevõ személyek nevét,
az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-elõleg mértékét, a munkaadót terhelõ
járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az éves jövedelemre
vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenõrzés során a kifizetések egyértelmûen
azonosíthatóak legyenek,

az elszámolás alá esõ valamennyi, a számviteli elõírásoknak megfelelõ számla, számviteli bizonylat
kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerzõdés
iktatószámát és a támogatási szerzõdés alapján fizetett összeget, a kontírozást, a könyvelõ aláírását és a könyvelés
dátumát;
a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolni kell:
da)
db)
dc)
dd)

– szolgáltatás esetében – a megrendelõt, a szerzõdést vagy a teljesítésigazolást;
– hirdetés, mûsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, mûsorfüzetet;
– rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevõk listájával;
– étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és a felhasználás
eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;

e)

a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok, így különösen a banki átutalás
vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat vagy a számviteli
elõírásoknak megfelelõ egyéb dokumentum kedvezményezett által hitelesített másolatait;

f)

azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy
a támogatási szerzõdésben meghatároz.
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(4) A fel nem használt összeget – elõfinanszírozás és költségvetési támogatási elõleg esetén – a kedvezményezett a végsõ
elszámolás benyújtását és elfogadását követõen a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással, a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerint – utalja vissza.
18. §

A támogatott program, projekt lezárása a teljes költségvetési támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi
elszámolás alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi elfogadásával történik.

19. §

A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás értékelését a támogató az adatok beérkezésétõl számított 60 napon
belül elvégzi és ennek eredményérõl a kedvezményezettet értesíti.

20. §

Az elszámolás során szükség esetén hiánypótlás rendelhetõ el, az elszámolásra megállapított határidõbe
a hiánypótlásra elõírt határidõ nem számít bele.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzése
21. §

A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a beszámoló
követelményeire is figyelemmel – megfelelõ módon dokumentálni és azt az ellenõrzéskor bemutatni.

22. §

(1) A költségvetési támogatás helyszíni ellenõrzése során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását,
az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét,
a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.
(2) A helyszíni ellenõrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekrõl jegyzõkönyv készül.

III. FEJEZET
EREDETI ELÕIRÁNYZATTAL RENDELKEZÕ ELÕIRÁNYZATOK
10. Kárrendezési célelõirányzat 25–02–05.
23. §

(1) Ezen elõirányzat fedezetet nyújt:
a) a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami kötelezettségekre,
b)

a gépjármû szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja elõtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre,

c)

az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl
szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azoknak a személyeknek a kártérítési igényének megtérítésére
szolgál, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy
személyhez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett,

d)

Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése
közben okozott károk megtérítésére.

(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti károsultak lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.
(4) Az elõirányzat kezelõ szerve a Kincstár.
(5) Az elõirányzat esetében a teljesülés elõirányzat módosítás nélkül túllépheti az elõirányzatot.

11. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 25–02–12.
24. §

(1) Az elõirányzat a 2003. szeptember 1-jétõl bevezetett általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás költségeinek
biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, a biztosító társasággal megkötött szerzõdés
szerint történik.

12. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése 25–02–33.
25. §

(1) Az elõirányzat az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ mûködtetési költségei
biztosítására szolgál.
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(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel utófinanszírozás útján történik.

13. Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat 25–02–51.
26. §

(1) Az elõirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetõk felkutatásához, munkahelyteremtõ beruházások
Magyarországon történõ megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához,
a magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti
lehetõségek felkutatásához, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozással, vagy pályázat útján, utófinanszírozással
történik.
(4) Elõfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(5) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.

14. Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása 25–06–04.
27. §

(1) Az elõirányzat célja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodásról szóló törvény végrehajtása kapcsán az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(a továbbiakban: EITI) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az EITI épületei bérleti díjának,
valamint az alkalmazottak munkabérének finanszírozása.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei az EITI és az ingatlant bérbeadó gazdasági társaság.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.

15. Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek
támogatása 25–14–01–01.
28. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott békéltetõ testületek
tagjainak, a békéltetõ testületi tagok díjazásáról szóló kormányrendeletben megállapított mértékû díjazásának és
a testületek mûködési költségeinek fedezetéül szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK).
(3) Az elõirányzat felhasználása a Fgytv. rendelkezéseinek megfelelõen, egyedi döntéssel, elõfinanszírozás útján történik.
Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

16. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 25–14–01–02.
29. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja.
A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek kereset indításának költségeinek
fedezésére, valamint oktatási és tájékoztatási célokat szolgál.
(2) Az elõirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton vissza nem térítendõ költségvetési támogatásban
részesülhetnek. A pályázatban azok az egyesületek, illetve azon szövetségeik vehetnek részt, amelyek alapszabályban
meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, a bíróság 2009. december 31-éig jogerõsen nyilvántartásba
vette és alapszabályaiknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy
tagjainak száma legalább ötven fõ.
(3) A tárcaközi bírálati bizottság döntési javaslatát a pályázatok hiánytalan beérkezésétõl számított 60 napon belül teszi
meg.
(4) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter képviselõje mellett az egészségügyért
felelõs miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter,
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az oktatásért felelõs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a pénz- tõke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelõs miniszter egy-egy – az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselõje.
(5) Az elõirányzat felhasználása pályázat útján elõfinanszírozással történik.
(6) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(7) Az elõirányzat kezelõ szerve a Wekerle Sándor Alapkezelõ.

17. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 25–14–05.
30. §

(1) Az elõirányzat vissza nem térítendõ költségvetési támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület, valamint
a Nemzeti Akkreditáló Testület részére az alap- és nemzetközi feladataik ellátására.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés útján, elõ- és utófinanszírozással történik, elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

18. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 25–30–01.
31. §

(1) Az elõirányzat a miniszter felelõsségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási
feladatokkal kapcsolatos teendõi finanszírozására szolgál a minõsített idõszakokban az ágazatok mûködõképességének,
a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a
szövetséges fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése céljából.
(2) A minõsített idõszaki igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások
biztosításához és fenntartásához – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló törvény és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai
végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben szabályozott feltételek szerint – nyújtható vissza nem
térítendõ költségvetési támogatás.
(3) Az elõirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok, valamint nonprofit szervezetek lehetnek.
(4) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés útján, utófinanszírozás útján történik.

19. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 25–30–02.
32. §

(1) Az elõirányzat a miniszternek az 1. mellékletben meghatározott nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához
kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján utófinanszírozás útján történik.
(3) Ha évközben új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, úgy annak kifizetését ennek
az elõirányzatnak a terhére kell teljesíteni.

20. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 25–30–03.
33. §

(1) Az elõirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerûsítésének, az érintett szervezetek
felkészítésének, a minisztérium fõügyeletének, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer mûködtetésének
finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb szintû mûködési
állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek és nonprofit szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel történik, amelyen belül utófinanszírozás lehetséges.

21. Nemzetgazdasági programok 25–30–09.
34. §

(1) Az elõirányzat a következõk ellátására szolgál:
a) külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátása,
b) Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztése,
c) Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítása,
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d)

védelmi és biztonsági ipar versenyképessége,

e)

gazdaságstratégiai programok megalapozásához, konzultációjához, kommunikációjához és végrehajtásához
kapcsolódó kiadások finanszírozása,

f)

turizmusfejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása,

g)

területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátása,

h)

A K+F és Innováció programok és feladatok támogatása,

i)

KKV-fejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása.

(2) A költségvetési támogatás kedvezményezettjei gazdasági társaságok, határon túli szervezetek és nonprofit szervezetek
lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozással vagy pályázat útján elõ- és
utófinanszírozással történik. Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(5) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.

22. Szervezetátalakítási alap 25–30–10.
35. §

A Kvtv. 78. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport felhasználásának szabályait
kormányrendelet állapítja meg.

23. ClusterCOOP program támogatása 25–30–11.
36. §

(1) Az elõirányzat az EU Közép Európai Program (CEP) keretében 2010. decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP
pályázat hét ország tíz partner szervezetének közös projektjének fedezetéül szolgál. A Kis és Középvállalkozások
(a továbbiakban: KKV) clustereken keresztüli nemzetközi együttmûködésének fejlesztését szolgálja.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megkötött szerzõdés alapján történik.

24. MKIK támogatása 25–35–00.
37. §

(1) Az elõirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a MKIK.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozás útján, elõleg folyósításának lehetõségével
történik.
(4) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

25. Ipartestületek Országos Szövetsége 25–36–00.
38. §

(1) Az elõirányzat az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatására szolgál. A kis- és
középvállalkozói szektor fejlõdését elõsegítõ szövetség támogatásával a kis- és középvállalkozások hatékonyságának
fokozása is a cél.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- illetve utófinanszírozás útján történik.
(3) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

26. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 25–43–00.
39. §

(1) Az elõirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság költségvetési
támogatásának, mûködési költségeinek biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás útján történik.
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(3) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

27. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 25–44–00.
40. §

(1) Az elõirányzatról valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá Budapest területén a fõvárosi önkormányzat és azon
egyes kerületi önkormányzatok, amelyek önállóan szedik be az adót (a továbbiakban: önkormányzatok) turisztikai
tevékenységének költségvetési támogatása.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei a fenti önkormányzatok.
(3) Az elõirányzatról nyújtott költségvetési támogatásokról az elõirányzat szakmai kezelõjének javaslata alapján
a miniszter dönt.
(4) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján történik.
(5) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(6) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az elõirányzat
terhére lebonyolító szerv is megbízható.

28. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25–46–00.
41. §

(1) Az elõirányzat a polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, jogi tevékenységgel összefüggõ költségek finanszírozására
szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei jogi személyek, magánszemélyek, gazdasági társaságok és nemzetközi
szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megbízási szerzõdés alapján, hatósági vagy
bírósági határozat szerint történik.

29. Kötött segélyhitelezés 25–47–00.
42. §

(1) Az elõirányzat a kötött segélyhitelezési program mûködtetésének biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggõ szakértõi tárgyalások dologi költségeinek, valamint
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló
kormányrendelet alapján a miniszter által teljesítendõ egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.
(3) Az elõirányzat kedvezményezettje a Magyar Export – Import Bank Zrt.
(4) Az elõirányzat egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján kerül felhasználásra.

30. Fejezeti általános tartalék 25–50–00.
43. §

(1) Az elõirányzat a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésû elõirányzatoknál évközben felmerülõ,
az évközben elõre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami
feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átcsoportosítással az évközi feladatok alakulása függvényében történik.

31. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 25–51–00.
44. §

(1) Az elõirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átcsoportosítással a Kormány határozatában foglaltak szerint történik.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet.
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A 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelethez
A nemzetközi szervezetek, amelyekben a nemzetgazdasági miniszter tagsággal rendelkezik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A Géntechnológia és Biotechnológia Nemzetközi Központja – International Centre for Genetic Engineering
ans Biotechnológy (ICGEB),
Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
Az ENSZ szakosodott szervezete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour
Organization (ILO),
Ellenõrzõ és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Confederation Of Inspection And
Certification Organisations (CEOC),
EPSON programmal kapcsolatos feladatok ellátása,
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN),
Európai piacorientált K+F együttmûködés – European market oriented R&D cooperation (EUREKA),
Európai szervezet a Nukleáris Kutatásért LHC, ALICE és fenntartási és mûködtetési költségek (CERN LHC)
(ALICE) (CMS)
Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet – Organisation for Economic Cooperation and
Development (a továbbiakban: OECD) Nemzetközi tudományos együttmûködés – Global Science
Forum (OECD GSF),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel Committee (OECD SD),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Helyi Gazdaság és Foglalkoztatás-fejlesztési Program
– OECD Local Economic and Employment Development (OECD-LEED),
Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism
Advocates (IFTTA),
International Organization of Assay Offices.
Kármán Intézet (NATO VKI von Kármán Intézet)
Kézi lõfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – Commission Internationale
Permanente (CIP),
Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology (OIML),
Nemzetközi Meteorológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of National Metrology
Institutes (EURAMET),
Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal – Bureau International des Poids et Measures (BIPM),
Nemzetközi Vásári Iroda – Bureau International des Expositions (BIE),
Nyugat-Európai Törvényes Meteorológiai Együttmûködés – Western European Legal Metrology
Cooperation (WELMEC),
OECD Global Forum,
OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC),
Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO),
Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA).
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2012. (VI. 25.) NGM rendelete
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról
Az 1. § és a 2. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 4. §, 6. § és 7. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés g) pontjában,
az 5. §, 8. § és 9. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés k) pontjában, és
a 10. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b), c), e), f), g), h), j), k), l) és
p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés értelmében rendszeres szállítás fogalma alatt évente legalább egy kiszállítást kell érteni.”

2. §

Az R. 19. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elfogadott exportõri engedélykérelemhez csatolandó iratok:)
„a) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendszeresen szállít vagy kíván árut szállítani a kedvezményes kereskedelem
keretein belül,”

3. §

Az R. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az A típusú vámraktár esetén a vámraktározás vámeljárásra bejelentett árura vonatkozó vámáru-nyilatkozat
elfogadására csak a raktárlétesítmény fekvése szerint illetékes alsó fokú vámszerv jelölhetõ ki. Az engedélyezõ alsó
fokú vámszerv a felügyeletet ellátó alsó fokú vámszervet az engedélyének egy másolati példányával tájékoztatja
a kijelölésrõl.”

4. §

Az R. 43. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság az engedélyt annak a kérelmezõnek adja ki, aki
a) megbízható vámadós,
b) biztosítékot nyújt bankgarancia, banki fedezetigazolás biztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvény
(a továbbiakban: biztosítói kötelezvény) vagy készpénz formájában, és
c) kérelméhez csatolja a társaság képviseletére jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy cégbírósághoz benyújtott ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát.”

5. §

Az R. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § (1) A vámkódex 199. cikkében foglaltak sérelme nélkül, a szabad forgalomba bocsátás során a jövedéki adóra
nyújtott biztosítékrész az áru kiadásával egyidejûleg felszabadítható, amennyiben az importáló a jövedéki adóról és
a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerinti
adóraktár-engedélyes, adómentes felhasználó, felhasználói engedélyes vagy bejegyzett feladó.
(2) Az (1) bekezdésben említett vámeljárás során az importálónak nem kell a jövedéki adórészre biztosítékot nyújtania,
amennyiben rendelkezik:
a) az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói
tanúsítvánnyal és annak számát feltünteti a vámáru-nyilatkozaton,
b) általános forgalmi adó biztosítása alóli mentességrõl szóló vámhatósági engedéllyel, vagy
c) általános forgalmi adó önadózással történõ teljesítésére vonatkozó vámhatósági engedéllyel.”

6. §

Az R. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az ügyfél a bankgaranciát, banki fedezetigazolást vagy a biztosítási kötelezvényt külföldi hitelintézet
vagy biztosító által vállalt bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy biztosítói kötelezvény formájában nyújtja,
csatolnia kell annak hiteles magyar fordítását is. A bankgarancia, banki fedezetigazolás vagy a biztosítási kötelezvény
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hiteles magyar fordítása akkor is megkövetelhetõ, ha azt másik tagállamban kiadandó olyan egységes engedélyhez
nyújtották be, melyek használatát ki kívánják terjeszteni Magyarországra.”
7. §

(1) Az R. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság csak olyan vámbiztosítékot fogad el, amely a felmerült vagy felmerülõ vám és a nem közösségi adó
és díj teljes összegére – a Vtv. 48. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – fedezetet nyújt.”
(2) Az R. 50. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vámraktárban végzett átmeneti megõrzés esetén az átmeneti megõrzésben lévõ árura a vámraktári
tevékenységhez nyújtott vámbiztosíték szolgál fedezetül, amennyiben az ügyfél által nyújtott biztosíték az átmeneti
megõrzésre szóló kötelezettséget is tartalmazza.”

8. §

Az R. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EK végrehajtási rendeletének 254–259. cikkeiben meghatározott hiányos árunyilatkozattal kért egyszerûsített
eljárást az árunyilatkozat elfogadásával engedélyezi az alsó fokú vámszerv.”

9. §

Az R. 72/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72/D. § (1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1988. május 3-i 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz
kapcsolódó kiegészítõ megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem alkalmazhatóak:
a) ha a vámeljáráshoz kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a vámeljárást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó jármûre kérik.
(2) Nem egynemû áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történõ
vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza
vámeljárás alá vont áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.”

10. §

(1) Az R.
a)

25. § (6) bekezdésben a „vám- és pénzügyõri hivatalban” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervnél”,

b)

25. § (7) bekezdésében és 36. §-ában a „vám- és pénzügyõri hivatallal” szövegrészek helyébe az „alsó fokú
vámszervvel”,

c)

37. § (1) bekezdésben a „vám- és pénzügyõri hivatalt” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervet”,

d)

37. § (1) és (3) bekezdésben az „az alsó fokú” szövegrész helyébe az „alsó fokú”,

e)

41. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatalnak” szövegrészek helyébe az „alsó fokú vámszervnek”,

f)

60/A. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatalnál” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervnél”

szöveg lép.
(2) Az R.
a)

24. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdés a) pontjában
a „megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszerv”,

b)

30. § (3) bekezdésben az „a megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe az „az alsó
fokú vámszerv”,

c)

77. §-ában „a megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatalnál” szövegrész helyébe „az alsó fokú
vámszervnél”

szöveg lép.
(3) Az R.
a)

25. § (6) és (7) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 60/A. § (2), (4) és
(5) bekezdésében, 8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történõ
felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat a) és b) pontjában, 8. számú melléklet
Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó vámeljárás alkalmazására
táblázatának 11. rovat a) és b) pontjában, 9. számú melléklet 3.1. pontjában, 3.2.2. pontjában, 8.2.2. pontjában
„vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszerv”,
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b)

(4)

(5)

(6)
(7)

8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó
vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat c) pontjában és a 8. számú melléklet Engedély gazdasági
hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovat
c) pontjában „vám- és pénzügyõri hivatal(ok)” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszerv(ek)”,
c) 66/A. § (3) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrészek helyébe „alsó fokú vámszerv”,
d) 4. számú melléklet 1. pontjában, 6. számú mellékletében a „Vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe az
„Alsó fokú vámszerv”,
e) 8. számú melléklet Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó
vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovatában és a 8. számú melléklet Engedély gazdasági
hatással/meghatározott célra történõ felhasználással járó vámeljárás alkalmazására táblázatának 11. rovatában
a „Vám- és pénzügyõri hivatal(ok)” szövegrész helyébe az „Alsó fokú vámszerv(ek)”
szöveg lép.
Az R.
a) 8. számú melléklet kitöltési útmutató I. cím 3/A pontjában a „vám- és pénzügyõri hivatali” szövegrész helyébe az
„alsó fokú vámszerv általi”,
b) 57. § (4) bekezdésében a „végzett vám- és pénzügyõri hivatali eljárásért” szövegrész helyébe az „az alsó fokú
vámszerv által lefolytatott eljárásért”,
c) 66/A. § (6) bekezdés a) pontjában, 71. § (5) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatali” szövegrész helyébe az
„alsó fokú vámszervi”
szöveg lép.
Az R. IV. alcímében az „A 170/2002. (VIII. 7.) KORM. RENDELETTEL KIHIRDETETT , A NEMZETKÖZI VASÚTI
ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (A TOVÁBBIAKBAN: SZMGSZ)” szövegrész helyébe az „A NEMZETKÖZI
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS (SZMGSZ) ÉS MELLÉKLETEI MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN TÖRTÉNÕ KIHIRDETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2011. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNY” szöveg
lép.
Az R. 72/B. § (1) bekezdésében a „vámhatóság tájékoztatóban teszi közzé” szövegrész helyébe a „vámhatóság
tájékoztatásban teszi közzé” szöveg lép.
Az R.
a) 24. § (2) bekezdésében a „tájékoztatónak” szövegrész helyébe „tájékoztatásnak”,
b) 66/A. § (2) bekezdésében a „tájékoztató” szövegrész helyébe „tájékoztatás”,
c) 58. § (6) bekezdésében, 66/A. § (6) bekezdésében, 71. § (5) bekezdésében, 72/B. § (1) bekezdésében, 73. § (2), (3) és
(5) bekezdésében a „tájékoztatóban” szövegrész helyébe „tájékoztatásban”
szöveg lép.

11. §

E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

12. §

Hatályát veszti az R.
a) 18. § (1) bekezdés e) pontja,
b) 65. §-a, és
c) 75. § (2) bekezdése.

13. §

E rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet és a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszereket üzemeltetõ központi szerver mûködtetésének személyi, pénzügyi, mûszaki
és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver mûködtetõjét megilletõ szolgáltatási díj
meghatározásáról
A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) és c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1.

Játékszerver: az a szerver, amely közvetlen kapcsolatban áll a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával,
valamint a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerrel, és amelyen az ezek üzemeltetéséhez
szükséges játékprogramok futnak.

2.

Tranzakciós szerver: az a szerver, amely a szerencsejáték-szervezõi tevékenységbõl származó pénzügyi tárgyú adat
gyûjtését, archiválását, valós idejû ellenõrzését végzi, valamint azokból a játékszervezõ részére – az adóbevallási
kötelezettség teljesítéséhez – szükséges elektronikus kimutatást készít.

(1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszereket
üzemeltetõ központi szerver (a továbbiakban: központi szerver) legalább egy játék szerverbõl és tranzakciós
szerverbõl áll.
(2) A tranzakciós szerver közvetlen kapcsolatban csak az állami adóhatósággal, illetve a hozzá csatlakozott játékszerverekkel
állhat. Egy játékszerver csak egy tranzakciós szerverrel állhat kapcsolatban.
(3) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 13/A. §-a szerinti auditálásnak
ki kell terjednie a központi szerveren futtatni kívánt játékszoftverekre (játékprogramokra), valamint
a nyeremény-visszafizetési hányad, a maximális tét, a maximális nyeremény, a védettség vizsgálatára, továbbá
a beállítások vizsgálatára és nyomon-követhetõségére is.
(4) Ugyanazon központi szerverhez egyidejûleg helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták és nem helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek is csatlakoztathatók.

2. Engedélyezési eljárás
3. §

(1) A központi szerver üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelmet az államháztartásért
felelõs miniszternek címezve személyesen vagy postai úton kell benyújtani.
(2) A kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:
a)

a kérelmezõ gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

b)

a kérelmezõ gazdasági társaság hatályos létesítõ okiratát;

c)

a kérelmezõ cégjegyzésre jogosultjának aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;

d)

a Szjtv. 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint az egyéb jogszabályi elõírásoknak való megfelelõségi
nyilatkozatot a vezetõ tisztségviselõk és a társaság tagjai (részvényesei) vonatkozásában;

e)

helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat üzemeltetõ központi szerver esetén a kérelmezõvel
csatlakozási szerzõdést kötött játékszervezõk (személyek) megnevezését, valamint az ezen szerzõdések alapján
biztosított helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták (játékhelyek) számát tartalmazó nyilatkozatot;

f)

az alkalmazásra kerülõ játékprogramok nevét és típusát tartalmazó okiratot;

g)

a központi szerver, és az alkalmazásra kerülõ játéklogikák, játékszoftverek (játékprogramok) Szjtv. szerinti
auditálását igazoló dokumentumot, valamint az alkalmazásra kerülõ játékszoftverek forráskódjának az auditálást
végzõ szervezetek részére történõ átadásáról szóló nyilatkozatot; valamint

h)

az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
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(3) A központi szerver üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása esetén a kérelmezõnek 10 000 000 Ft
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a minisztérium gazdálkodó szervezete 10032000-01454055 számú
számlájára kell befizetni. A díj megfizetését az eljáró hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem
benyújtásával egyidejûleg – de legkésõbb az engedély iránti kérelemrõl szóló döntés meghozataláig – igazolni kell.
A díj megfizetésének elmaradása esetén engedély nem adható.
(4) A díj az eljáró hatóság bevétele. A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell
alkalmazni.
(5) A kérelem elutasítása esetén az államháztartásért felelõs miniszter a befizetett díj 75%-ának visszatérítésérõl
a határozat jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul intézkedik.
(6) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 86. §-át az elévülés tekintetében,
b) 32. §-át a díj visszatérítése vonatkozásában
megfelelõen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az államháztartásért
felelõs minisztert, ahol illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.
4. §

(1) Az engedély kiadásának feltétele, hogy
a)

helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát üzemeltetõ központi szerver mûködtetése céljából
a kérelmezõ – a kérelem benyújtásakor – rendelkezzen legalább 1000 helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automata üzemeltetésére vonatkozó, legalább egy éves határozott idejû csatlakozási szerzõdéssel,

b)

nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszert üzemeltetõ központi szerver mûködtetése céljából
a rendszer alkalmas legyen legalább 1000 játékos egyidejû kiszolgálására, és

c)

a kérelmezõ rendelkezzen legalább harminc saját tulajdonú, a jogszabályoknak megfelelõen auditált, a központi
szerveren futtatni kívánt játékszoftverrel.

(2) Az engedély érvényessége alatt folyamatosan fenn kell állnia az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.
5. §

(1) Az érvényes engedéllyel rendelkezõ központi szerver hardverének bõvítése, illetve a meghibásodott alkatrészek
cseréje esetén a bõvítéssel, illetve cserével érintett hardver elem vonatkozásában az engedélyezésre irányuló elõírások
az irányadók azzal, hogy
a)

a kérelemhez a 3. § (2) bekezdés f), g) és h) pontjában meghatározott okiratokat kell csatolni,

b)

a kérelem benyújtása esetén 2 millió forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 3. § (3) bekezdés szerinti
számlaszámra,

c)

a bõvítés az engedély eredeti idõtartamát nem hosszabbítja meg.

(2) Az érvényes engedéllyel rendelkezõ központi szerverre új játékszoftver (játékprogram) csak akkor telepíthetõ, ha
a telepíteni kívánt játékszoftver (játékprogram) auditálása megtörtént, és az auditálást igazoló dokumentumot az
üzemeltetõ elõzetesen az államháztartásért felelõs miniszter és az állami adóhatóság részére személyesen vagy postai
úton benyújtotta.

3. A központi szerver
6. §

(1) A központi szervert Magyarország területén, korlátozott hozzáférésû, biztonságos területen kell elhelyezni
(szerverterem). A központi szerver kialakítása során szünetmentes tápellátást és illetéktelen személyek hozzáférését
megakadályozó felépítést kell biztosítani. A központi szervert megfelelõ fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel
(többek között vírusvédelemmel, tûzfallal) kell ellátni a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából.
Egy szerverteremben kizárólag egy központi szerver helyezhetõ el és üzemeltethetõ, illetve a központi szerver
tranzakciós szerverét és játékszerverét ugyanazon szerverteremben kell elhelyezni.
(2) A szerverterembe kizárólag az állami adóhatóság részére elõzetesen írásban bejelentett személyek léphetnek be.
A belépésrõl elektronikus beléptetõ rendszer által vezetett nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a belépõ
személyazonosító adatait, a belépés és távozás idejét és a belépés célját. A közigazgatási hatóságok hatósági
ellenõrzéssel kapcsolatban a szerverterembe bármikor beléphetnek, a szerver mûködtetõjének biztosítania kell, hogy
a központi szerver ellenõrzése bármikor akadálymentesen megtörténhessen.
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(3) A központi szerver játékszerverét és tranzakciós szerverét másodlagos szerverrel kell ellátni, amely az elsõdleges
szerver szoftver- vagy hardveregységeinek meghibásodása esetén azonnal rendelkezésre áll és automatikusan,
adatvesztés nélkül folytatja az elsõdleges szerver mûködését. Az elsõdleges szerverre alkalmazandó elõírások
a másodlagos szerverre is megfelelõen irányadóak.
(4) A központi szervert úgy kell kialakítani, hogy az hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását. Az ellenõrzési
naplókat, a rendszer adatbázisokat és minden más kapcsolódó adatot ésszerû adatvédelmi módszerek alkalmazásával
kell tárolni. A biztonsági mentést legalább naponta egyszer automatikusan el kell végezni.
(5) A központi szervernek naplóznia kell különösen
a)

a kezdeti beállításokat és a változásokat,

b)

a lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényegi információt, beleértve a tét/nyeremény adatokat, bonusz
játékokat, a nyerõkombinációt, a nyeremény-kifizetés módját, a jackpot-változásokat,

c)

az összes sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt,

d)

a küldõ és a cél azonosítási adatait (pl. IP cím, MAC cím, Port száma),

e)

felhasználói belépéseket és kilépéseket,

f)

biztonsági incidenseket,

g)

minden olyan eseményt, amely indokoltan azt jelzi, hogy a rendszer nem az elvárásoknak megfelelõen mûködik
(pl. memóriahiba, öndiagnosztikai probléma).

(6) A naplónak tartalmaznia kell az esemény megnevezését, dátumát, idejét másodperc pontossággal és az eseményt
egyértelmûen azonosító minden egyéb információt. A naplóban minden egyes eseményt másodperc alapú
idõbélyeggel kell tárolni. A szerver mûködtetõjének biztosítania kell az ellenõrzõ hatóságok számára a naplók
ellenõrizhetõségéhez szükséges hozzáférést.
(7) Az eredményként kapott naplókat megváltoztathatatlanná kell tenni. Az informatikai rendszernek biztosítania kell
a naplók biztonságos, adatvesztés nélküli archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás
lehetõségét.
(8) A szerver és az ahhoz csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött
pénznyerõ rendszerek rendszeridejét valamelyik internetes atomórához naponta szinkronizálni kell.
(9) A központi szervernek biztosítania kell, hogy arra kizárólag az állami adóhatóság által engedélyezett helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ automata, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer csatlakozzon. Ennek
érdekében a kommunikáció során a szervernek vizsgálnia kell a szerver alapú mûszaki egység azonosítóját (különösen:
szoftver és hardver azonosítás, hardver kulcs, MAC cím és PCB szám).
(10) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött pénznyerõ rendszer mûködése során
kizárólag a központi szerveren tárolható a játéklogika és a véletlenszám-generátor, ennek megfelelõen a játékok
eredményét kizárólag a központi szerveren lévõ szoftver határozhatja meg.
(11) A szerveren az alábbi célokból hozzáférési jogosultságokat kell kialakítani:
1.

Az állami adóhatóság jogosult bármikor a helyszínen, a központi szerveren található összes adat megtekintésére,
valamint távoli hozzáféréssel az 1. melléklet szerinti adatok valós idejû és visszamenõleges lekérdezésére,
ellenõrzésére, valamint a központi szerver, illetve az egyes játékok mûködtetésének azonnali felfüggesztésére,
letiltására. A hozzáférésnek lehetõvé kell tennie az adatok olvasását, másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.

2.

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszer üzemeltetõje jogosult távoli hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással az adatbázisból a rá
vonatkozó pénzügyi adatok és játékprogramok konfigurációs adatainak lekérdezésére.

3.

A központi szerver mûködtetõje jogosult a szerveren elhelyezett öndiagnosztikai programok futtatására,
a szerver állapotára vonatkozó adatok lekérdezésre, tûzfal és vírusvédelem más jogosultsági szinthez nem tartozó
beállításainak elvégzésére. A központi szerver mûködtetõje jogosult távoli hozzáféréssel a szerveren elhelyezett
öndiagnosztikai programok futtatására és az állapotra vonatkozó adatok lekérdezésére.

(12) A hatóságok akadálymentes hozzáférését és az adatok biztonságát garantáló szoftvert a központi szerver
mûködtetõjének kell biztosítania.
(13) A központi szervernek öndiagnosztikai eljárást kell végeznie minden kritikus interfész elemnél (pl. hálózati eszközök,
tûzfalak, harmadik felek csatlakozásai), és képesnek kell lennie eredményesen értesíteni a rendszeradminisztrátort
az adott állapotról, amennyiben nem katasztrofális állapotról van szó. A központi szervernek képesnek kell lennie ezt
az eljárást legalább 24 óránként egyszer elvégezni.
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(14) A központi szervernek bármilyen kommunikációs hiba esetén azonnal értesítenie kell az mûködtetõt a hibásan
mûködõ részegységrõl, a rendszer minden egyes kritikus interfész eleme felé (központi szerver, tranzakciós szerver,
hálózati eszközök, tûzfalak) jelentenie kell az öndiagnosztikai eljárás eredményeit.
(15) A központi szerver játékszerverének vezérlõprogramjait elektronikus aláírással kell ellátni, amely integritása
a program, vagy programrészlet betöltésekor automatikus öndiagnosztikai eljárással ellenõrzésre kerül. Integritási
hiba észlelése esetén az adott program, vagy programrészlet nem futtatható. A rendszernek automatikusan naplóznia
kell a sikertelen hitelesítés dátumát, idejét és eredményét.
(16) A központi szerver mûködtetõjének az állami adóhatóság részére az 1. mellékletben elõírt adatokat naponta, az állami
adóhatóság által meghatározott formátumban a tárgynapot követõ nap reggel 5.00 óráig továbbítania kell, illetve
a továbbítás sikertelenségérõl haladéktalanul értesítenie kell az állami adóhatóságot. Az adatokat tartalmazó fájlt
elektronikus aláírással és titkosítással kell az állami adóhatóság részére továbbítani.
7. §

(1) A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer közötti biztonságos kommunikáció érdekében a használt protokollnak titkosítással, hibaérzékelõ
és helyreállító mechanizmusokkal kell rendelkeznie, ami a manipulálás elleni kellõ védettséget biztosít. A kapcsolat
megszakadása és újrafelvétele nem járhat adatvesztéssel.
(2) A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer közötti hálózati kapcsolat bármilyen okból (pl. áramszünet miatt) történõ megszakadását
követõen a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszernek biztosítania kell a játékos és a szerencsejáték szervezõ közötti elszámolás lehetõségét.
(3) A kommunikációs hálózatnak biztonságosan össze kell kapcsolnia a központi szervert és a helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automatát, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszert úgy, hogy a központi szerver
által biztosított játékprogramot csak engedélyezett helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem
helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer használhassa. A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer közötti kommunikációba nem
építhetõ be semmilyen a játéklogika befolyásolására képes entitás (különösen lokális szerver és proxy szerver).
(4) A központi szerverhez való minden csatlakozásnak megfelelõ tûzfalat kell tartalmaznia. A tûzfal alkalmazásnak
eseménynaplót kell vezetnie és az eseménynapló megtelése esetén le kell tiltania minden kommunikációt,
és hibaeseményt kell generálnia.
(5) Az állami adóhatóság kivételével távoli hozzáférés kizárólag a központi szerver játékszerver részével valósítható meg
olyan módszerrel, amely biztonságos, minõsített hardver egységben tárolt kulcs segítségével, zárt csatornán
összekapcsolja a rendszert és a hozzáférést kérõt. Ennek a biztonságos kapcsolatnak egyedileg be kell azonosítania
a hozzáférést kérõ távoli felhasználót és annak munkaállomását. A távoli hozzáférés számára egyetlen
rendszeradminisztrátori funkció sem engedélyezett, így különösen távoli hozzáféréssel nem adható jogosultság
az alábbiakra:
a)

új felhasználó hozzáadása,

b)

mûszaki egység csatlakoztatása, vagy leválasztása,

c)

hozzáférési jogosultságok megváltoztatása,

d)

rendszerprogramok telepítése, módosítása, törlése,

e)

fájlok törlése vagy felülírása, a vírusvédelmi frissítések kivételével.

(6) A távoli hozzáférésrõl a szervernek automatikus, megváltoztathatatlan eseménynaplót kell vezetnie, amely leírja az
összes távoli hozzáférési információt, így különösen a belépési azonosítót, dátumot és idõpontot, a végzett
tevékenységet és a kapcsolat idõtartamát. Ha jogosulatlan hozzáférési kísérlet érkezik, a szerver mûködtetõjét
értesítenie kell a rendszernek.
(7) Az 1. mellékletben megjelölt adatokat a központi szerver üzemeltetõjének átlátható, elemezhetõ, a változásokat
nyomon követhetõ formátumban kell biztosítania.
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4. Díjfizetési kötelezettség
8. §

(1) A központi szerver üzemeltetõjét
a) helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata esetén mûszaki egységenként (terminálokként, konzolokként,
illetve több játékhelyes mûszaki egység esetén játékhelyenként) havonta 30 000 forint,
b) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer esetén havonta és átlag 1000 játékos egyidejû
kiszolgálására alkalmas rendszerenként 3 000 000 forint
összegû szolgáltatási díj illeti meg a (3) bekezdés szerinti minimális szolgáltatás nyújtása esetén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási díjat a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetõ, illetve
a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõ fizeti a központi szerver üzemeltetõje részére.
A szolgáltatási díj (1) bekezdés szerinti összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(3) A központi szerver üzemeltetõje köteles folyamatosan, legalább a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számú
játékszoftvert a központi szerverhez csatlakozott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, nem helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõjének a szerzõdés szerinti idõtartamban hozzáférhetõvé tenni
(minimális szolgáltatás).

9. §

(1) A központi szerver üzemeltetõje az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó felügyeleti ellenõrzésért negyedévi
– a 8. § szerinti, illetve minimális szolgáltatást meghaladó szolgáltatás esetén a szerzõdés szerinti – szolgáltatási
díjbevétele általános forgalmi adó nélküli összegének 10 ezrelékét, de legfeljebb 3 000 000 forint igazgatási
szolgáltatási díjat köteles fizetni (kulcsszó: SZERVER).
(2) A felügyeleti-ellenõrzési díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a NAV
10032000-01076129-00000000 szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.
(3) A felügyeleti-ellenõrzési díjra az Szjtv.-ben és az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az egyes
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendelet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

5. Záró rendelkezések
10. §

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § (3)–(6) bekezdése, 5. § (1) bekezdés b) pontja és a 9. § az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
Az e rendelet 1–9. §-ai tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
A központi szerver által kezelt, az állami adóhatóság számára távoli hozzáférés,
illetve napi adatszolgáltatás keretében átadandó adatok köre
I.

12.

Az állami adóhatóság jogosult bármikor távoli hozzáféréssel az alábbi adatok valós idejû és visszamenõleges
lekérdezésére, ellenõrzésére:
a központi szerver azonosító adatai,
a központi szerver üzemeltetõjének megnevezése, a központi szerver engedélyszáma és az engedély érvényességi
ideje,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszerek mérésügyi azonosító száma és elektronikus azonosító adatai,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetõinek megnevezése, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automaták, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetõinek engedélyszáma és az
engedély érvényességi ideje,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszerek központi szerverre történõ fel- és lecsatlakozásának azonosító adatai (különösen
annak idõpontja, játékterem engedély-száma),
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata játékjog szerzés módja,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata nyeremény-kifizetés módjai,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetése során a maximálisan feltehetõ tét és megnyerhetõ nyeremény,
a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákon, illetve a nem helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ rendszereken elérhetõ játékprogramok azonosítói és a beállított
nyeremény-visszafizetési arány,
BE, KI, TÉT, NYER adatok, a játékprogramra, a nyeremény-kifizetés módjára és a nyerõ-kombinációra vonatkozó adatok
eseményenkénti (dátuma és másodperc alapú pontossággal), helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automatánkénti, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenkénti, játéktermenkénti,
szervezõnkénti bontásban és napi összesítésben,
a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták között, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszerben mûködtetett jackpot rendszer azonosító adatai és mûködési paraméterei, a jackpot rendszerhez
csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták azonosító adatai, a nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ rendszer esetében a jackpot rendszerben résztvevõ játékok azonosító adatai, valamint a jackpot
rendszerhez kapcsolódó be- és kifizetések,
a játékprogramokkal kapcsolatos naplók adatai.

1.
2.
3.
4.

A központi szerver üzemeltetõje köteles az állami adóhatóság által mûködtetett szerver részére helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ automatánként, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenként az alábbi
adatokat naponta továbbítani:
az I. 1–12. pont szerinti adatokat,
az I. 10. pontban megjelölt adatokat játékprogramok szerinti bontásban is,
tiszta játékbevételt,
a játékok számát az elérhetõ játékprogramok szerinti bontásban.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

II.
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A nemzetgazdasági miniszter 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–c), e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az Szjtv. 12. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az 1. § (2) és (8) bekezdésébe, a 8. § (1) bekezdésébe,
a 18. § (1) bekezdésébe, a 22. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdésébe, a 22/A. § (3)–(6) bekezdésébe, a 23. §
(3)–(5) bekezdésébe, a 28. § (1) bekezdésébe, a 29. §-ába, a 30/A. §-ába, a 32. §-ába, a 33. § (1) és (3) bekezdésébe,
a 34–36. §-ába, a 37. § (2) bekezdésébe, a 38–40. §-ába, a 41. § (1)–(3) és (5) bekezdésébe, a 42. § (2) és (6) bekezdésébe,
a 43. és 44. § (1)–(8) és (10) bekezdésébe, a 45. § (3)–(5) bekezdésébe, 45/A. § (2) bekezdésébe, 45/C. §
(2)–(7) bekezdésébe, a 45/D. § (5) bekezdésébe, 46. § (3) bekezdésébe, a 47. és 48. §-ába, a 49. § (1) bekezdésébe,
a 49/A. §-ába, az 50. § (2) bekezdésébe, az 51. § (2) és (3) bekezdésébe, az 52. § (1)–(3) bekezdésébe, az 54. §
(3) bekezdésébe, az 55. §-ába, az 56. § (1) és (2) bekezdésébe, az 57. § (1) és (2) bekezdésébe, az 58. és 59. §-ába,
a 62. § (2)–(5) bekezdésébe, a 63. §-ába, a 64. § (2)–(5) és (7) bekezdésébe, a 65. § (2) és (3) bekezdésébe,
a 66. § (2)–(5) bekezdésébe, a 67. § (2)–(6) bekezdésébe, a 68. § (5) és (7) bekezdésébe, a 69. §-ába, a 70. §
(3)–(6) bekezdésébe, a 71. § (1)–(3) és (5) bekezdésébe, a 71/A. § (3) bekezdésébe, a 71/B. §-ába, a 71/E. §
(2) bekezdésébe, a 72. § (4) bekezdésébe, 73. § (1)–(3) bekezdésébe, a 73/C. §-ába, a 73/D. § (1) és (3) bekezdésébe,
a 73/E. § (2) bekezdésébe, a 73/F. §-ába, a 73/G. § (1)–(3) bekezdésébe, a 73/H. § (2) bekezdésébe, a 73/I. §
(2)–(4) bekezdésébe, a 73/J. § (5) bekezdésébe, a 73/K. §-ába, a 74. § (1), (2) és (4) bekezdésébe, továbbá
a 75. § (4) bekezdésébe ütközõ tevékenység vagy mulasztás miatt az állami adóhatóság bírság megfizetésére kötelezi
a szervezõt, illetve az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató bármely szervezetet vagy személyt, valamint
a szervezet vezetõjét vagy vezetõ tisztségviselõjét.”
(2) A Vhr. 1. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A szerencsejáték eszköz elõállítója, a mérésügyi szerv, valamint a mûszaki vizsgálat elvégzésére mérésügyi szerv
által hitelesítõ laboratóriummá nyilvánított gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: hitelesítõ laboratórium),
továbbá ezek tagja, részvényese, tagjának vagy részvényesének közeli hozzátartozója szerencsejáték-szervezõ,
illetve központi szerver üzemeltetési tevékenységet nem folytathat, valamint nem lehet tagja, részvényese
szerencsejáték-szervezõnek, illetve központi szerver üzemeltetõjének, vagy ezen társaságok tagjának,
részvényesének. A szerencsejáték eszköz elõállítójának, a hitelesítõ laboratóriumnak, továbbá ezek jogi személyiségû
tagjának vezetõ tisztségviselõje, vezetõ tisztségviselõjének közeli hozzátartozója nem lehet vezetõ tisztségviselõje
szerencsejáték-szervezõnek, illetve központi szerver üzemeltetõjének vagy ezen társaságok tagjának,
részvényesének. Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság részvényesére
nem kell alkalmazni.”

2. §

(1) A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szerencsejáték-szervezõ tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, az egyes
szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell elõterjeszteni. Játékkaszinó engedélyezésére egységenként (Szjtv.
37. § 11. pont) kell kérelmet elõterjeszteni. Játékterem, kártyaterem, illetve pénznyerõ automata üzemeltetés esetén
a kérelmet játéktermenként, kártyatermenként, illetve pénznyerõ automatánként kell elõterjeszteni. Helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése esetén
a kérelmet a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszer üzemeltetésére külön-külön és helyhez kötött szerver alapú pénzügyi automatánként, illetve nem helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenként kell elõterjeszteni.”
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(2) A Vhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemnek – játékterem, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ rendszer kivételével – tartalmaznia kell:
a) a tervezett szerencsejáték megjelölését,
b) a tervezett szerencsejáték lebonyolításának földrajzi, közigazgatási területét,
c) a tervezett szerencsejáték szervezésének idõtartamát.”
(3) A Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szervezõ személyi megfelelõségének megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia kell az 1. számú melléklet
szerinti iratokat.”
3. §

(1) A Vhr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A személyi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezõre, vezetõ tisztségviselõjére és tagjára vonatkozóan az
Szjtv.-ben elõírt feltételekre, illetve mindezen személyeknek a kérelem benyújtását megelõzõen folytatott
szerencsejáték-szervezõ tevékenységére.”
(2) A Vhr. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tárgyi feltételek vizsgálata kiterjed:)
„b) arra, hogy a játékterem, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetési környezete,
a kártyaterem, a fogadóiroda és a játékkaszinó megfelel-e a jogszabályokban elõírt feltételeknek,”

4. §

A Vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzés módjai a helyszíni ellenõrzés, a táv-adatszolgáltatás, a távoli hozzáférés, okiratok bekérése és
ellenõrzés az állami adóhatóság nyilvántartása(i) alapján.”

5. §

A Vhr. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pénznyerõ automatára, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és a nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ rendszerre vonatkozó engedélyezési eljárásban, illetve ezek üzemeltetése során a mérésügyi szerv
által kiállított hitelesítési bizonyítvány pótolja a játéktervet is. Az állami adóhatóság a pénznyerõ automata, a helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetését
határozatban egy évre, a szervezõ külön kérelmére legfeljebb kettõ évre, illetve ha a szervezõ a pénznyerõ automata,
helyhez kötött szerver alapú vagy a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer jogszerû birtoklását ezen
idõpontoknál rövidebb idõtartamra igazolja, akkor annak idõtartamára engedélyezi, és pénznyerõ automata esetén
a határozat mellékleteként az 5. számú mellékletben szereplõ engedélyt adja ki. Az engedély az egyéb feltételek
fennállása esetén is csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezõ rendelkezik legalább egy darab, egyidejûleg
engedélyezhetõ vagy legalább egy darab érvényes engedéllyel rendelkezõ játékteremmel, amelyben az adott
pénznyerõ automata, illetve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltethetõ. Nem helyhez kötött
pénznyerõ rendszer üzemeltetõje – sem közvetetett sem közvetlen úton – nem biztosíthat sem helyszínt sem mûszaki
eszközt a játékosok részére. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren nyújtott szerencsejáték
szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben nem közvetíthetõ.
Kizárólag internet-hozzáférés biztosítása nem minõsül szerencsejáték-közvetítésnek.”

6. §

(1) A Vhr. 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A II. kategóriába sorolt pénznyerõ automaták esetében a pénznyerõ automatán belüli játékhelyek, továbbá
a pénznyerõ automaták között halmozott nyereményígéret nem engedélyezhetõ. Jackpot-rendszer üzemelése
esetén a játékteremben jól látható módon írásbeli tájékoztatást kell nyújtani a játékosoknak, hogy mely pénznyerõ
automaták vannak jackpot-rendszerbe kötve.”
(2) A Vhr. 44. §-a a következõ (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3), (4) és (7) bekezdése helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszerre nem alkalmazható.
(10) A pénznyerõ automatán és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatán jól látható módon fel kell
tüntetni:
a) a pénznyerõ automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata engedély számát,
b) legalább egy, a játékfüggõség megelõzése, illetve kezelése terén a játékosnak segítséget nyújtó magyarországi
székhellyel rendelkezõ szervezet telefonszámát, valamint
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c) az a) és b) pontbeli adatok feltüntetése nélkül vagy egyébként jogszabálysértõ módon üzemeltetett pénznyerõ
automatával, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával kapcsolatos bejelentések fogadására szolgáló, az
állami adóhatóság által mûködtetett ingyenesen hívható telefonszámot.
(11) Az állami adóhatóság a pénznyerõ automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetési
(mûködtetési) engedélyét visszavonhatja, ha az üzemeltetõ a (10) bekezdés a) pontjában foglalt elõírást megsérti.
(12) A (10) bekezdés b) pontja szerinti szervezet olyan, legalább két éve bejegyzett szervezet lehet, amelynek
a) létesítõ okiratában rögzített célja a játékosok védelme, rehabilitációja és a játékfüggõség megelõzése,
b) tagja nem tagja (részvényese), vezetõ tisztségviselõje szerencsejáték szervezéssel foglalkozó gazdasági társaságnak
és ilyen társasággal nem áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
(13) Az állami adóhatóság a (10) bekezdés c) pontja szerint tett bejelentés esetén az intézkedés foganatosításának
tényérõl – az intézkedés foganatosítását, ellenõrzés esetén annak lezárását követõ három munkanapon belül – írásban
tájékoztatja a bejelentõt, ha a bejelentõ a név és lakcím adatát közli és a tájékoztatás mellõzését nem kéri.”
7. §

A Vhr. a következõ alcímekkel és 45/A–45/E. §-sal egészül ki:

„Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszer üzemeltetése
45/A. § (1) Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
üzemeltetése esetén a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer üzemeltetõje szerencsejáték-szervezõnek minõsül.
(2) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje köteles legalább 1000 játékos egyidejû
kiszolgálására alkalmas rendszert üzemeltetni.
(3) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer olyan, a szerencsejáték szervezõ által Magyarország
területén mûködtetett webszerveren üzemeltetett .hu végzõdésû weboldal, amely a központi szerver által biztosított
játékprogram elérését biztosítja a – helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának nem minõsülõ
információtechnológiai eszköz alkalmazásával az internet útján hozzá kapcsolódó – játékosok számára. Egy
webszerveren kizárólag az azt mûködtetõ szerencsejáték szervezõ által üzemeltetett weboldal üzemeltethetõ.
45/B. § (1) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje az üzemeltetési engedély jogerõre
emelkedése napjától számított 5 munkanapon belül köteles az állami adóhatóság által az engedélyben megjelölt
letéti számlára – az Szjtv. alapján megállapított bírság végrehajtásának fedezetére – 750 000 forint letéti díjat
megfizetni. Végrehajtás foganatosítása esetén az üzemeltetõ a letéti díjat 10 munkanapon belül köteles
750 000 sforintra kiegészíteni. A letéti díj fizetés elmaradása, késedelmes teljesítése esetén az állami adóhatóság az
üzemeltetési engedélyt visszavonja. Az üzemeltetési tevékenység szünetelése, megszûnése esetén az állami
adóhatóság a letéti díjra végrehajtást a szünetelésrõl, megszûnésrõl hozott határozat jogerõre emelkedését követõ
15 napig foganatosíthat, ezt követõen a rendelkezésre álló letéti díjat az üzemeltetõ pénzforgalmi számlájára
a szünetelés, megszûnés napját követõ 30 napon belül kiutalja.
(2) Ha az üzemeltetõ az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 35. pontja szerinti tényleges
üzletvezetésének helyét Magyarország területén kívül más államba helyezi át, az állami adóhatóság az engedélyt
visszavonja.

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszerrel kapcsolatos követelmények
45/C. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszerre az e rendelet pénznyerõ automatákra vonatkozó elõírásait – a 45/A. §–45/E. §-ban meghatározott eltérõ
rendelkezések figyelembevételével – megfelelõen alkalmazni kell. Egy helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automata annyi játékhelynek minõsül ahány játékos egyidejû kiszolgálására képes.
(2) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
kizárólag a központi szerver által nyújtott szerencsejátékban való részvételre használható. A helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer a játék játszására vonatkozó
információkat kap a központi szervertõl és a vonatkozó információkat megjeleníti a játékos számára.
(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszernek tûzfallal kell rendelkeznie, illetve a központi szerver felé egyértelmûen és egyedileg többféle azonosítóval
(pl. hardver-kulccsal, MAC címmel, PCB számmal vagy egyéb egyedi azonosítóval) kell azonosítania magát a központi
szerverre való csatlakozáskor és rendszeresen a kommunikáció teljes idõtartama alatt. A helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automatának és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek a játékosok számára is elérhetõ
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módon kell megjelenítenie, hogy mely központi szerverrel áll kapcsolatban, továbbá a központi szerver
üzemeltetõjének nevét és engedélyszámát.
(4) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
kizárólag egy központi szerverhez kapcsolódhat, központi szerver kapcsolat nélkül a helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek mûködésképtelennek kell
lennie, és az éppen játszott játéknak meg kell állnia, valamint a hibára a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek fel kell hívnia a játékos figyelmét.
A hálózati kapcsolat bármilyen okból történõ megszakadása esetén a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek biztosítania kell a játékosok számára
a kommunikáció megszûnése pillanatában a még le nem játszott kreditpontok visszafizethetõségét.
(5) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
által rögzített valamennyi tranzakciós adat hiteles archiválását a központi szerver végzi. A helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer az általa rögzített adatokból létrejött
adatcsomagokat kötelesek zárt számadású, sorszám kihagyás nélkül növekvõ sorozatszámmal, valamint a helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ automatán és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren tárolt kulcs
felhasználásával minõsített és védett hardver/szoftver környezetben digitális aláírással ellátni. Az digitális aláíráshoz
felhasználandó kulcsot a központi szerver adja ki. A fentiek szerint generált adatok integritását, hitelességét, zártságát
és adattartalmát a központi szerver valós idõben ellenõrzi.
(6) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
kizárólag a saját mûködéshez és a perifériák kezeléséhez szükséges operációs rendszert és programokat
tartalmazhatja, azon önálló gépként játékprogram nem futtatható. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer kizárólag a hozzárendelt központi szerveren
lévõ, kategóriájának megfelelõ és hozzárendelt játékprogrammal mûködhet.
(7) A 6. § (4) bekezdés b) és d) pontja, valamint a 44. § (1) bekezdés b) pontja helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automatára és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerre nem alkalmazható.
45/D. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszer hitelesítési bizonyítványa a 7. § (2) bekezdés a)–e), g)–j), és o) pontjaiban foglaltakon túl a központi szerver
egyértelmû azonosítását is tartalmazza.
(2) A mérésügyi szerv a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer hitelesítési kártyáján a hitelesítési bizonyítvány adatai közül – a 7. § (5) bekezdés a)–d), f)–i) és k),
m)–p) pontjaiban foglaltakon túl – a központi szerver egyértelmû azonosítását is megjelöli.
(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
hitelesítési vizsgálatát – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a játékteremben, illetve a nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetési helyén lehet elvégezni és arról hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani.
(4) Az egy vagy két játékhellyel rendelkezõ helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata elsõ hitelesítését
hitelesítõ laboratóriumban kell elvégezni.
(5) Az állami adóhatóság indokolt esetben a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszer újrahitelesítését és/vagy mérésügyi ellenõrzését rendeli el. Az újrahitelesítést
helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata esetén hitelesítõ laboratóriumban, nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ rendszer esetén az üzemeltetési helyén (szerverteremben) kell végrehajtani és arra a hitelesítés
szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
45/E. § A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
üzemeltetése iránti kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi
Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél
személyesen vagy postai úton kell benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
hitelesítésérõl kiállított hitelesítési bizonyítvány egy eredeti példányát,
b) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
jogszerû birtoklását igazoló okiratot,
c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
és a központi szerver üzemeltetõje által kötött szerzõdést,
d) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tõpéldányát vagy az
átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot).”
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A Vhr. II fejezete a következõ alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki:

„Tájékoztatással és közzététellel kapcsolatos rendelkezések
52/A. § (1) Az állami adóhatóság – a jogkövetõ magatartás elõsegítése és játékosok védelme érdekében – honlapján
közzéteszi:
a) legalább egy olyan szervezet nevét és telefonszámát amely a 44. § (10) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek
megfelel,
b) a 44. § (10) bekezdés c) pontja szerinti ingyenesen hívható telefonszámot, valamint az ezen a telefonszámon tehetõ
bejelentésekrõl és a bejelentés alapján indítható hatósági eljárásokról szóló tájékoztatót,
c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
üzemeltetés mûszaki, mérésügyi, hitelesítési feltételeivel kapcsolatban eljáró közigazgatási hatóságok megnevezését,
elérhetõségét és hatáskörérõl szóló tájékoztatót,
d) az Szjtv. 26. § (1) bekezdése szerinti pénznyerõ automata üzemeltetésére, illetve a helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ automaták, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetetésére jogerõs és
átvett engedéllyel rendelkezõk cégnevét (elnevezését) székhelyét, az engedély számát és érvényességi idõtartamát,
e) a központi szerver üzemeltetésére jogerõs engedéllyel rendelkezõ cégnevét (elnevezését), székhelyét, az engedély
számát és érvényességi idõtartamát.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerint közzétett információkat szükség szerint, de legalább minden hónap
15. és 30. napján felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a felülvizsgálat napján rendelkezésre álló adatok alapján.
A honlapi közzététel tartalmazza a legutóbbi felülvizsgálat idõpontját.”
9. §

(1) A Vhr. 77. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A pénznyerõ automata és játékterem esetén a következõ igazgatási-szolgáltatási díjakat kell megfizetni:)
„a) I. kategóriájú pénznyerõ automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 125 ezer forint (kulcsszó: I. PA),
b) II. kategóriájú pénznyerõ automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 75 ezer forint (kulcsszó: II. PA),”
(2) A Vhr. 77. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A pénznyerõ automata és játékterem esetén a következõ igazgatási-szolgáltatási díjakat kell megfizetni:)
„g) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése iránti kérelem esetén átlag 1000 játékos
egyidejû kiszolgálására alkalmas rendszerenként 5 000 000 forint (kulcsszó: PRENDSZER).”

10. §

A Vhr. 78. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szervezõnek a felügyeleti ellenõrzésért)
„f) pénznyerõ automatát, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát, illetve a nem helyhez kötött szerver
alapú pénznyerõ rendszert üzemeltetõ gazdasági társaság játéktermenkénti/rendszerenkénti negyedévi tiszta
játékbevételének 5 ezrelékét, de játéktermenként/rendszerenként negyedévente legalább 5 ezer forint, illetve
játéktermenként/rendszerenként negyedévente legfeljebb 1 millió forint,”

11. §

A Vhr. 82. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A 77. §-ban foglalt igazgatási-szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalási megbízás „X”-szel jelölt közlemény rovatában
fel kell tüntetni az (1) bekezdésben megjelöltek mellett, a következõ sorrendben egy-egy helyköz kihagyásával:)
„e) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése esetén a 77. § (4) bekezdésében a kérelemnek
megfelelõ zárójelben megadott kulcsszót.”

12. §

A Vhr. 87. §-a a következõ 15–18. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. játékprogram: a központi szerveren tárolt játéklogika és véletlenszám-generátor (vezérlõprogram), valamint
a játékprogram kiegészítõ része, amely a központi szerveren, illetve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
automatán vagy a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren is futtatható;
16. interfész elemek: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, valamint a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer rendszeren belüli kommunikációban résztvevõ minden egyes pont, amely magában foglalja
a központi szervert, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszert, és az adattovábbítás céljára használt minden más berendezést, vagy eszközt;

9. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

2951

17. véletlenszám-generátor: véletlenszerûséget mutató számok generálásához használt hardver és/vagy szoftver;
18. távoli hozzáférés: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszer rendszerhez hálózaton keresztül történõ hozzáférés.”
13. §

A Vhr. a következõ 91. §-sal egészül ki:
„91. § Az e rendelet 1. § (9) és (11) bekezdése, 2. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (3) bekezdés b) pontja, 11. § (2) bekezdése,
24. § (4) bekezdése, 44. § (5) bekezdése, 45/A–45/E. §-a, 87. § 15–18. pontja, 3. számú melléklete VI. pontja 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. cikke szerinti elõzetes bejelentése
megtörtént.”

14. §

A Vhr.
1. 1. § (2) bekezdésében az „A szerencsejátékokban kizárólag” szövegrész helyébe az „A szerencsejátékokban
– a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszert üzemeltetõ központi szerver kivételével – kizárólag”,
2.

10. § (3) bekezdésében az „az APEH elnöke” szövegrész helyébe az „a NAV elnöke”,

3.

22. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,

4.

23. § (5) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi
Hivatalának”,

5.

24. § (1) bekezdésben az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

6.

24. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi
Ügyfélszolgálati Irodán, az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó
szervezeti egységénél és az APEH hivatalos honlapján” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, a NAV Központi Hivatalának
kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél és a NAV hivatalos honlapján”,

7.

27. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás nem érinti az
engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás nem
érinti az engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi
Hivatalának”,

8.

30. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,

9.

30/A. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának”
szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Hivatalának”,

10. 31. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”
szöveg; 31. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a NAV Központi
Hivatalánál”,
11. 31. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
12. 31. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

9. szám

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,
41. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi
Hivatalának”,
41. § (1) bekezdés második mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV
Központi Hivatalának”,
41. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
42. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
42. § (3a) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
43. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
43. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
43. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
46. § (3) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi
Hivatalának”,
46. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
47. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
47. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
49. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
49/A. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,
50. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
51. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”
51. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,
64. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV
Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték
Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,
68. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV
Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték
Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,
70. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV
Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték
Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,
74. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV
Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték
Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,
74. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,
74. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala
által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi
Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi
Hivatalának”,
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36. 75. § (1) bekezdésében az „APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „NAV Központi Hivatalának”,
37. 80. § (1) bekezdésében az „az APEH” szövegrész helyébe az „a NAV”,
38. 7. számú melléklet 1. pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi
Hivatalának”,
39. 14. számú mellékletében „az APEH Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy az APEH Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve az APEH Központi Hivatalának
kihelyezett szerencsejáték Felügyeleti” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy
a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve
a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti”
szöveg lép.
15. §

(1) A Vhr.
1. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
2. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
3. 10. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,
4. 13. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,
5. 15. számú melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.
(2) A Vhr.
1. 3. számú melléklete az 1. melléklet,
2. 7. számú melléklete a 4. melléklet,
3. 8. számú melléklete az 5. melléklet,
4. 9. számú melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.

16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a kihirdetését követõ
31. napon hatályát veszti.
(2) A 6. § (2) bekezdése és a 8–10. § a rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

17. §

E rendelet 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. cikke szerinti
elõzetes bejelentése megtörtént.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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9. szám

1. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
1. A Vhr. 3. számú melléklete a következõ VI. ponttal egészül ki:
„VI. Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákra, illetve nem helyhez kötött pénznyerõ rendszerekre
vonatkozó különös rendelkezések
1. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták típusvizsgálatára az I. pontban foglaltakat – az 5., 6., 7., 8., 12.,
13/b. alpont kivételével – megfelelõen kell alkalmazni.
2. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek típusvizsgálatára az I. pontban foglaltakat – a 2., 3., 5.,
6., 7., 8., 12., 13/b. alpont kivételével – megfelelõen kell alkalmazni.”

9. szám
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2. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„4. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

A) Engedély I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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B) Engedély II. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére

9. szám

9. szám
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C) Engedély elektronikus kaszinónak minõsülõ, I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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3. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

A) Engedély I. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére

9. szám

9. szám
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B) Engedély II. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére
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9. szám

4. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
A Vhr. 7. számú mellékletének bevezetõ része a következõ 14. mondattal egészül ki:
„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetése esetén a jegyzõkönyvben a központi szerveren
tárolt számláló állást kell szerepeltetni.”

5. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
A Vhr. 8. számú mellékletének bevezetõ része a következõ 15. mondattal egészül ki:
„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetése esetén a bizonylatban a központi szerveren tárolt
számláló állást kell szerepeltetni.”

6. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
A Vhr. 9. számú melléklete a következõ 5. ponttal egészül ki:
„5. Az idõszaki elszámolás benyújtásakor be kell mutatni az érintett idõszakban üzemeltetett játéktermekben vezetett
havi pénzforgalmi jelentéseknek az elsõ példányát, amelyet eltérés megállapítása esetén az állami adóhatóság
bevonhat.”

9. szám
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7. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„10. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

Mûködési engedély játékkaszinó üzemeltetésére
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8. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„13. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

9. szám

9. szám
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9. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„15. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

Engedély kártyaterem üzemeltetésére
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9. szám

A nemzetgazdasági miniszter 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel
Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának
részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VI. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló
16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Eximbank a (2) bekezdésben elõírt beszámolóval egyidejûleg ügyletenként is teljesíti a Magyar Államkincstár
részére a 10. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár az Eximbankot
hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha az e bekezdésben szereplõ táblázatok hiányosak vagy hiányoznak.
Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítésérõl.”

2. §

Az R 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Eximbank a (3) bekezdés szerinti garanciaügyletek tényleges beváltásának összegérõl, devizanemérõl és
értéknapjáról a hiánytalanul kitöltött 10. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat szerinti adatszolgáltatás egyidejû
teljesítésével, legkésõbb a beváltásra vonatkozó igény Eximbankhoz történõ beérkezését követõ munkanapon értesíti
a Magyar Államkincstárat, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a beváltott garanciának megfelelõ
összeg költségvetés terhére történõ folyósítását. Amennyiben a garanciavállalásra vonatkozó döntés az Eximbank
döntéshozatal idõpontjában hatályos alapszabálya szerint az igazgatóság, a felügyelõ bizottság vagy a közgyûlés
hatáskörébe tartozott, a költségvetésbõl történõ folyósításhoz az e bekezdésben szereplõ ellenõrzõ táblázatokat
a felügyelõ bizottság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplõ hiánytalanul kitöltött
táblázatok esetén – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és a garanciaügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés
beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendõ összeget az Eximbank által megjelölt devizanemben
és számla javára. A Magyar Államkincstár az Eximbankot az 5 munkanapos határidõn belül hiánypótlásra vagy
kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik
a hiánypótlás teljesítésérõl. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos átutalási határidõ a hiánypótlás Magyar
Államkincstárhoz történõ beérkezésének napját követõ munkanapon kezdõdik.”

3. §

Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Eximbank a jutalék folyósításához a (2) bekezdés szerinti átutalást követõ hónap 15. munkanapjáig elkészíti
a 2. számú melléklet szerinti kimutatást a Magyar Államkincstár számára, és a (4) bekezdés szerint megállapítja a jutalék
összegét. A kimutatás alapján kiállított számla megküldésével egyidejûleg igényli a jutalék összegét a Magyar
Államkincstártól a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár
az igénylés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét az Eximbank által megadott
számla javára, amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára.
Amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e
bekezdésben megjelölt számlára, az 5 munkanapos átutalási határidõ az összeg beérkezésének napját követõ
munkanapon kezdõdik."

4. §

Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Mehib Zrt. a biztosított ügylet kárigény bejelentésének a Mehib Korm. rendelet alapján történõ beérkezését
követõ 5 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a 11. mellékletben foglalt 1. vagy 2. táblázat
szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha
a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítésérõl.”

9. szám
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5. §

Az R. a következõ 5. § (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Mehib Zrt. a (4) bekezdés szerint bejelentett biztosítási események miatti tényleges fizetések összegérõl,
devizanemérõl és értéknapjáról a 11. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat megküldésével értesíti a Magyar
Államkincstárat, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a biztosításból eredõen fizetendõ összeg
költségvetés terhére történõ folyósítását. Amennyiben a biztosítási fedezet nyújtásáról szóló döntés a Mehib Zrt.
döntéshozatal idõpontjában hatályos alapszabálya alapján az igazgatóság, a felügyelõ bizottság vagy a közgyûlés
hatáskörébe tartozott, a költségvetésbõl történõ folyósításhoz az e bekezdésben szereplõ ellenõrzõ táblázatokat
a felügyelõ bizottság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplõ hiánytalanul kitöltött
táblázatok esetén – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és a biztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az
igénylés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendõ összeget a Mehib Zrt. által megjelölt
devizanemben és számla javára. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t az 5 munkanapos határidõn belül hiánypótlásra
vagy kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik
a hiánypótlás teljesítésérõl. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos határidõ a hiánypótlás Magyar Államkincstárhoz
történõ beérkezését követõ munkanapon kezdõdik.”

6. §

Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Mehib Zrt. a jutalék folyósításához a 7. § (3) bekezdése szerinti átutalást követõ hónap 15. munkanapjáig
a Magyar Államkincstár számára a 7. számú melléklet szerint jelentést készít, amelyet egyidejûleg megküld az
államháztartásért felelõs miniszter számára és a (2) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás
alapján kiállított számla megküldésével egyidejûleg igényli a jutalék összegét a Magyar Államkincstártól
a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár az igénylés
beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét a Mehib Zrt. által megjelölt számla javára,
amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára. Amennyiben
a jutalék alapját képezõ befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e bekezdésben megjelölt
számlára, az 5 munkanapos átutalási határidõ az összeg beérkezésének napját követõ munkanapon kezdõdik.”

7. §

Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki.
„9. § (1) A devizában történõ állami kifizetések és megtérülések elszámolásánál alkalmazott kifizetéskori és jóváíráskori
árfolyamok alkalmazásából, valamint az egyéb okból eredõ eltérések egyeztetéséhez a tárgynegyedévet követõ
hónap 15-éig két példányban megküldi
a) az Eximbank a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 1. táblázatot,
b) a Mehib Zrt. a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 2. táblázatot
a Magyar Államkincstár részére.
(2) A Magyar Államkincstár a táblázatok beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi a kincstári adatokkal
kiegészített (1) bekezdés a) pontjában szereplõ táblázat egy példányát az Eximbank, az (1) bekezdés b) pontjában
szereplõ táblázat egy példányát a Mehib Zrt. részére.”

8. §

Az R. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank és a Mehib Zrt. auditált éves beszámolójuk elfogadását követõ 15 munkanapon belül megküldik az
államháztartásért felelõs miniszter részére a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások
alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló
2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és az I. Melléklet 1. és
2. pontjában elõírt jelentésekre vonatkozó javaslataikat angol nyelven.”

9. §

Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló
16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelõzõen a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint az államháztartásért felelõs miniszter részére postára adott papír alapú értesítések alapján teljesítendõ
átutalásokat az államháztartásért felelõs miniszter az R. hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint
teljesíti.
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9. szám

(2) E rendeletnek az R. 1. §-ával megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. §-ával megállapított 2. § (4) bekezdésében,
4. §-ával megállapított 5. § (4) bekezdésében, 5. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdésében, 7. §-ával megállapított
9. §-ában elõírt rendelkezéseket az Eximbank és a Mehib Zrt. az R. hatálybalépését követõ elsõ elszámolási idõszakra
teljesíti elõször.”
10. §

Az R. a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § A 10/A. § (2) bekezdése a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról,
valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i
1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt elõírások végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”

11. §

Az R. az 1–3. melléklet szerinti 9–11. melléklettel egészül ki.

12. §

(1) Az R. 2. § (5) bekezdésében az „államháztartásért felelõs minisztert.” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelõs
minisztert és a Magyar Államkincstárat.” szöveg lép.
(2) Az R. 4. § (5) bekezdésében az „az államháztartásért felelõs miniszter” szövegrészek helyébe a „a Magyar Államkincstár”
szöveg lép.
(3) Az R. 5. § (3) bekezdésében az „az államháztartásért felelõs miniszternek” szövegrészek helyébe az „a Magyar
Államkincstárnak” szöveg lép.
(4) Az R. 8. § (3) és (4) bekezdésében az „államháztartásért felelõs miniszternek.” szövegrész helyébe az „államháztartásért
felelõs miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.” szöveg lép.
(5) Az R. 10. §-ban az „az államháztartásért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter
és a Magyar Államkincstár” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdésében az „az 5. § (4) bekezdése szerint” szövegrész.

14. §

E rendelet a kihirdetését követõ huszonegyedik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

15. §

A 8. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és
a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt elõírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„9. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez
1. táblázat
Negyedéves egyeztetés az Eximbank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt és beváltott garanciák és megtérülések költségvetési elszámolásának ellenõrzéséhez
….. év …… negyedévben beváltott garanciák és megtérülések költségvetési elszámolások pénzügyi kimutatása
A

B

C

D

E

F

G

H

1.
Szerzõdés
azonosító

J

K

L

Garancia
típusa

Ország

Bank

Ügyfél

Kedvezményezett

Költségvetési
lehívások/
befizetések
értéknapja

Devizanem

Összeg
(devizában)

M

N

Alkalmazott
árfolyam

Összeg
(Ft)

Költségvetési
lehívások/
befizetések
értéknapja

Devizanem

Összeg
(devizában)

Összesen

Dátum: ………………………….
Készítette: ……………………….
................................................
Cégszerû aláírás
Eximbank Zrt.

O

P

Q

R

S

Összeg
(Ft)

Eltérés
(devizában)

Eltérés
(Ft)

Eltérés
oka,
magyarázata

Magyar Államkincstár

Alkalmazott
árfolyam
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2.
3.
4.
5.

I
Eximbank Zrt.

......................................................
Cégszerû aláírás
Magyar Államkincstár
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2. táblázat
Negyedéves egyeztetés a Mehib Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt nem piacképes biztosítások kárelszámolások és megtérülések költségvetési elszámolásának
ellenõrzéséhez
….. év …… negyedévben lehívott kárelszámolások és megtérülések költségvetési elszámolások pénzügyi kimutatása
A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

Összeg
(Ft)

Költségvetési
lehívások/
befizetések
értéknapja

Mehib Zrt.

1.
Kötvényszám

Ügyfél

Ország

Ügylet

KöltségKöltségvetési
vetési
lehívások/ lehívások/
befizebefizetések
tések
jogcíme
értéknapja

Devizanem

Összeg
(devizában)

L

M

O

P

Q

R

Összeg
(Ft)

Eltérés
(devizában)

Eltérés
(Ft)

Eltérés
oka,
magyarázata

Magyar Államkincstár

Alkalmazott
árfolyam

Devizanem

Összeg
(devizában)

Összesen

Dátum: ………………………….
Készítette: ……………………….
................................................
Cégszerû aláírás
MEHIB Zrt.

N

......................................................
Cégszerû aláírás
Magyar Államkincstár”

Alkalmazott
árfolyam
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2.
3.
4.
5.

H
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2. melléklet a 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„10. melléklet a 16/1998. (V. 20.) Korm. rendelethez
1. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája hitelfedezeti garanciák beváltásának elõrejelzésekor
A

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

Hivatkozás*

B

C

Feltétel

Feltétel teljesült
Igen

A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok
álltak az Eximbank rendelkezésére valamint teljesültek az alábbi feltételek:
KR 11/A. § (6)
A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti
hatástanulmány
KR 11/A. § (6)
A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
korrupció ellenes nyilatkozat
KR 11/A. (12)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által
kibocsátott magyar származási bizonyítvány
KR 11/A. (10)
Jogszabályban meghatározott kötelezõ minimális magyar hányad
megléte
Gt 29. §
A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személyek cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte
Esedékes garancia díj megfizetésre került
Eximbank nyilatkozata:
KR 11/A. § (1)
A költségvetési hátterû garancia nem mezõgazdasági termékek,
és nem katonai berendezések exportjához került igénybevételre
A garancia kibocsátásakor a megbízó vagy az exportõr nem állt
csõd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt
KR 11/A. § (2)–(3)
A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
visszafizetési határideje legalább 2, de maximum 5 év,
vagy az OECD Megállapodásban meghatározott kivételes esetekre
meghatározott idõ
KR 11/A. § (1)
A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés szerint
a tõke összegét egyenlõ részletekben, a tõkét és kamatot legalább
hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós megfizetni, úgy,
hogy az elsõ törlesztõrészlet a hitel kezdõnapjától számított hat
hónap elteltével esedékes.
KR 11/A. § (2)–(3)
A garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének 95%-áig terjed
KR 11/A. § (2)–(3)
A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
legfeljebb a finanszírozott exportszerzõdés 85%-áig
és a finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást
KR 11/A. § (1)
Amennyiben a hitelt az Eximbank refinanszírozza, a garancia
kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés minimum CIRR
kamatozású
KR.11/A. § (1)
A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának
idõpontjában hatályos rendelkezése szerint került kikötésre

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
Tv = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény
KR = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.
rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..

….………………………………….
Cégszerû aláírás
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2. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája egyéb export célú garanciák beváltásának elõrejelzésekor
A

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

8.
9.

B

Hivatkozás*

C
Feltétel teljesült

Feltétel

Igen

A ………….. nyilvántartású számú egyéb export célú költségvetési hátterû garancia kibocsátásakor
az alábbi nyilatkozatok
Gt 29. §
A megbízó vagy exportõr nevében aláíró személyek cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte
Esedékes garancia díj megfizetésre került
Eximbank nyilatkozata:
A garancia megbízója vagy az exportõr nincs nehéz pénzügyi
helyzetben
A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának idõpontjában
megfelelõen mérhetõ, azaz a garanciavállalás meghatározott
ügyletehez kapcsolódik, maximális összegre vonatkozik és idõben
korlátozott
A garanciavállalás legfeljebb a külkereskedelmi szerzõdés értékének
80%-át fedezi
A garanciadíj a közösségi állami támogatási szabályokkal
összeegyeztethetõ módon került megállapításra

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

3. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája hitelfedezeti garanciák beváltása esetén
A

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hivatkozás*

B
Feltétel

C
Feltétel teljesült
Igen

A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû hitelfedezeti garancia kibocsátásakor az alábbi
nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére
KR 11/A. § (6)
A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap vagy környezeti
hatástanulmány
KR 11/A. § (6)
A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
korrupció ellenes nyilatkozat
KR 11/A. (12)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által
kibocsátott magyar származási bizonyítvány
KR 11/A. (10)
Jogszabályban meghatározott kötelezõ minimális magyar
hányad megléte
Gt 29. §
A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személy cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte
Esedékes garancia díj megfizetésre került
Eximbank nyilatkozata
KR 11/A. § (1)
A költségvetési hátterû garancia nem mezõgazdasági termékek,
ill. katonai berendezések exportjához került igénybevételre

9. szám
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11.
12.

KR 11/A. § (2)–(3)

13.

KR. 11/A. § (1)

14.
15.

KR 11/A. § (2)–(3)
KR 11/A. § (2)–(3)

16.

KR 11/A. § (1)

17.

KR 11/A. § (1) és (5)

18.

19.
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A garancia kibocsátásakor a megbízó vagy az exportõr nem állt
csõd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt
A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
visszafizetési határideje legalább 2, de maximum 5 év, vagy az
OECD Megállapodásban meghatározott kivételes esetekre
meghatározott idõ
A garancia kibocsátásának a alapjául szolgáló hitelszerzõdés
szerint a tõke t összegét egyenlõ részletekben, a tõkét és a
kamatot legalább hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós
visszafizetni, úgy, az elsõ törlesztõrészlet a hitel kezdõnapjától
számított hat hónap elteltével esedékes
A garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének 95%-áig terjed
A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
legfeljebb a finanszírozott exportszerzõdés 85%-áig és a
finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást
Amennyiben a hitelt az Eximbank refinanszírozza, a garancia
kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés minimum CIRR
kamatozású
A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának
idõpontjában hatályos rendelkezése szerint került kikötésre
A kedvezményezett megvizsgálta a jogszabályban a kötelezett
részére elõírt hitelcél teljesítését, az exportügylethez kapcsolódó
szerzõdések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
A garancia lehívása formailag megfelelt a garancianyilatkozatban
foglalt lehívási feltételeknek

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
KR = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.
rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

.......................................................
FB elnökének aláírása

4. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája egyéb export célú garanciák beváltása esetén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

A

B

Hivatkozás*

Feltétel

C
Feltétel teljesült
Igen

A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû egyéb export célú hitelfedezeti garancia
kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére
Gt 29. §
A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személyek
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte
Esedékes garancia díj megfizetésre került
Eximbank nyilatkozata
A garancia megbízója vagy az exportõr nincs nehéz pénzügyi
helyzetben
A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának
idõpontjában megfelelõen mérhetõ, azaz a garanciavállalás
meghatározott ügyletehez kapcsolódik, maximális összegre
vonatkozik és idõben korlátozott
A garanciavállalás legfeljebb a külkereskedelmi szerzõdés
80%-át fedezi
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A garanciadíj a közösségi állami támogatási szabályokkal
összeegyeztethetõ módon került megállapításra
Az exportügylethez kapcsolódó szerzõdések és egyéb
dokumentációk vizsgálata megtörtént
A garancia lehívása formailag megfelelt a
garancianyilatkozatban foglalt lehívási feltételeknek

10.
11.

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

.......................................................
FB elnökének aláírása”

3. melléklet a 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez
„11. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez
1. táblázat

A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenõrzési listája
egyedi ügyletek esetén
A

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

Hivatkozás*

B

C

Dokumentum

Rendelkezésre áll
Igen

A ……….. kötvényszámú egyedi ügyletre vonatkozó költségvetési hátterû biztosítási fedezetét
igazoló dokumentumok
KR 16. § (2)
Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentõ nyomtatvány
ÁSZF VIII. 1.
KR 9. §
Biztosítási kötvény
ÁSZF X. 5.
Folyósítás- / kiszállítás-bejelentések, illetve követelésvásárlások
fedezetbevételét igazoló dokumentum
ÁSZF III. 3.
A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum

* ÁSZF = Általános Szerzõdéses Feltételek
KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás
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2. táblázat

A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenõrzési listája
forgalmi típusú ügyletek esetén
A

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Hivatkozás*

B
Dokumentum

C
Rendelkezésre áll
Igen

A ………… számú forgalmi típusú kötvény költségvetési hátterû biztosítási fedezetét igazoló
dokumentumok
KR 16.§ (2)
Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentõ nyomtatvány
ÁSZF X.1.
ÁSZF IV.
A hitellimit érvényességét igazoló dokumentum
VI. 1., 2.,
IX. 1.
X. 1., 3.
A lejelentett forgalom fedezetbevételét igazoló dokumentum
ÁSZF IV.5.
A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum
V.1.

* ÁSZF = Általános Szerzõdéses Feltételek
KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

3. táblázat

A MEHIB Zrt. ellenõrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésbõl történõ lehívásához közép- és
hosszú lejáratú ügyletek esetén
A

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

Hivatkozás*

B
Feltétel

C
Feltétel teljesült
Igen

A ……… kötvényszámú közép- és hosszú lejáratú ügylet biztosíthatósági feltételeinek fennállása
KR 6. § (1) a)
A kockázat nem-piacképesnek minõsül
KR 6. (1) b)
A külkereskedelmi szerzõdéshez kapcsolódó exporthitelnyújtás
tartalmilag megfelelt az OECD Megállapodásban foglaltaknak
KR 6. § (1) d)
A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött környezetvédelmi
nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
KR 6. § (1) c)
A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött korrupció ellenes
nyilatkozat
KR 6. § (1) e)
A fenntartható hitelezés elveivel való összhangra vonatkozó
nyilatkozat
KR 7. § (7)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által
kibocsátott magyar származási bizonyítvány
KR 7. § és 20. § (8) Jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelezõ
minimális magyar hányad megléte, helyi költség
KR 11. §
Felszámított biztosítási díj megfelel a jogszabályok és OECD
Megállapodás által elõírtaknak
A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csõd-, felszámolási
eljárás, vagy végelszámolás alatt
Kockázatviselés feltételeinek fennállása

2974

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

9. szám

KR 9. §
A biztosítási díj megfizetésre került
KR 9. §
A kötvény, biztosítási ajánlat, (ígérvény) megvan
Biztosítási esemény vizsgálata
KR 5. §
A biztosítási esemény bekövetkezett
ÁSZF IV.
KR 5. §
Fizetési késedelem
ÁSZF IV.
KR 5. §
Fizetésképtelenség
ÁSZF IV.
KR 5. §
Egyéb biztosítási esemény
ÁSZF IV.
Exportügylethez kapcsolódó szerzõdések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
KR 9. §
Biztosított teljesítése megtörtént
Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott
Biztosított kötelezettségeinek teljesítése
KR 20. § (1)
A tájékoztatási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek
ÁSZF X. 2., 5., 10. teljesítése
és 12.
KR 20. § (2)
A kárenyhítési kötelezettség teljesítése
ÁSZF X. 6.
KR 20. § (3)–(5)
Az átruházási kötelezettség teljesítése
ÁSZF X. 8.
KR 20. §
Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése
ÁSZF X.
Mentesülési okok vizsgálata
KR. 17. §
A biztosított szerzõdéses kötelezettségeinek nem teljesítése
ÁSZF XI.
KR 17. §
Felek közötti jogvita
ÁSZF XI.
KR 17. §
Egyéb mentesülési okok
ÁSZF XI.
Kizárási okok vizsgálata
KR 4. § (3)
Nem szerzõdés szerinti teljesítésbõl eredõ kár
ÁSZF II. 2.
KR 4. § (3)
Olyan károk, melyek más biztosítási szerzõdéssel biztosítottak,
ÁSZF II. 2.
biztosíthatók
KR 4. § (3)
Egyéb kizárási okok
ÁSZF II. 2.
Egyéb szempontok
ÁSZF IX. 2.
Kárfizetést csökkentõ tételek
KR 15. § (2)
A kárfizetési türelmi idõ letelte miatt a biztosító fizetési
ÁSZF IX. 3.
kötelezettsége beállt
Gt 29. §
A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti
jogosultságának megléte

* ÁSZF= Általános Szerzõdéses Feltételek
Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

.......................................................
FB elnökének aláírása
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4. táblázat

A MEHIB Zrt. ellenõrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésbõl történõ lehívásához forgalmi
típusú ügyleteknél

1.

A

B

Hivatkozás

Feltétel

2.

A ……….. kötvényszámú forgalmi típusú ügylet biztosíthatósága feltételeinek fennállása

3.

KR 6. § (1) a)

A kockázat nem-piacképesnek minõsül

4.

KR 6. § (1) d)

A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött környezetvédelmi
nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány

5.

KR 6. § (1) c)

A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött korrupció ellenes
nyilatkozat

6.

KR 6. § (1) e)

A fenntartható hitelezés elveivel való összhang

7.

KR 7. § és 20. §
(8)

Jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelezõ
minimális magyar hányad megléte, helyi költség,

8.

KR 8. § (2) b

KKV módozat esetén az ügylet a KKV törvény meghatározásának
megfelel

9.

A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csõd-, felszámolási
eljárás, vagy végelszámolás alatt

10.

Kockázatviselés feltételeinek fennállása

11.

KR 9. §

A biztosítási díj megfizetésre került

12.

KR 9. §

A kötvény, biztosítási ajánlat megvan

13.

ÁSZF VI.

Érvényes hitellimittel rendelkezik

14.

Biztosítási esemény vizsgálata

15.

KR 5. §
ÁSZF II.

A biztosítási esemény bekövetkezett

16.

KR 5. §
ÁSZF II.

Nemfizetés

17.

KR 5. §
ÁSZF II.

Fizetésképtelenség

18.

KR 5. §
ÁSZF II.

Egyéb biztosítási esemény

19.

Exportügylethez kapcsolódó szerzõdés és egyéb dokumentáció vizsgálata megtörtént

20.

KR 9. §

21.

Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott

22.

Biztosított kötelezettségeinek teljesítése

23.

KR 20. § (1)
A tájékoztatási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
ÁSZF IX. 1., 2., 4.,
5. és 12.

24.

KR 20. § (2)
ÁSZF IX. 18.

A kárenyhítési kötelezettség teljesítése

25.

KR 20. § (3)–(5)
ÁSZF IX. 6.

Az átruházási kötelezettség teljesítése

26.

KR 20.§
ÁSZF IX.

Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése

27.

Mentesülési okok vizsgálata

28.

KR 17. §
ÁSZF XI. 1.2

A biztosított szerzõdéses kötelezettségeinek nemteljesítése

29.

KR 17. §
ÁSZF XI. 1.6

Rászállítás

30.

KR 17.§
ÁSZF XI.

Egyéb mentesülési okok

Biztosított teljesítése megtörtént

C
Feltétel teljesült
Igen
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31.

Kizárási okok vizsgálata

32.

KR 4. § (3)
ÁSZF XII. 4.

Nem szerzõdés szerinti teljesítésbõl eredõ kár

33.

KR 4. § (3)
ÁSZF XII. 6.

Az adósra vonatkozóan nem rendelkezett érvényes hitellimittel

34.

KR 4. § (3)
ÁSZF XII.

Egyéb kizárási okok

35.

Egyéb szempontok

36.

ÁSZF X. 6.3.

Kárfizetést csökkentõ tételek

37.

KR 15.§ (2)
ÁSZF X. 4.

Az árfizetési türelmi idõ letelte miatt a biztosító fizetési
kötelezettsége beállt

38.

Gt 29. §

A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti
jogosultságának megléte

* ÁSZF= Általános Szerzõdéses Feltételek
Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
Dátum: ………………………………
Készítette: …………………………..
….………………………………….
Cégszerû aláírás

.......................................................
FB elnökének aláírása”

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 5. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„5. munkanap záró idõpontja: a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon idõpont, ameddig a fizetési
megbízást átveszi vagy jóváírást teljesít.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ 11. ponttal egészül ki:
„11. közvetítõ pénzforgalmi szolgáltató: egy másik pénzforgalmi szolgáltató részére, annak ügyfelei fizetési
mûveleteinek teljesítése érdekében számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató.”

2. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzforgalmi szolgáltató meghatározza a munkanapon belül azt a kezdõ és záró idõpontot, amelyek között
a fizetési megbízásokat átveszi; ezen belül meghatározza azt a végsõ benyújtási határidõt, ameddig az átvett fizetési
megbízások teljesítésébõl rá háruló feladatokat – ha az ügyfél késõbbi határidõt nem jelöl meg vagy törvény és
e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a tárgynapon teljesíti. A végsõ benyújtási határidõ és a záró idõpont között
átvett fizetési megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítésébõl rá háruló
feladatokat – ha az ügyfél késõbbi határidõt nem jelöl meg vagy e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a pénzforgalmi
szolgáltató legkésõbb a következõ munkanapon teljesíti.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást a beérkezés sorrendjében veszi át. A fizetési megbízást
munkanapon a kezdõ idõpont és a végsõ benyújtási határidõ között haladéktalanul át kell venni. A pénzforgalmi
szolgáltató a hozzá fizetési megbízások átvétele céljából alkalmazott gyûjtõláda útján a munkanap kezdõ és záró
idõpontja között benyújtott fizetési megbízást a benyújtástól számított 60 percen belül köteles átvenni.”
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(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított
fizetési megbízás teljesítését az azon szereplõ, a jóváírást vagy terhelést azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok
miatt nem tudja elvégezni, errõl a visszautasítás okának közlésével legkésõbb a fizetési megbízás átvételét követõ
munkanapon
a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával,
b) egyéb fizetési megbízás esetén a fizetési megbízás teljesítésének visszautasításával vagy más módon
értesíti a fizetési megbízást részére továbbító pénzforgalmi szolgáltatót.”
3. §

Az R. a következõ 5/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A munkanap záró idõpontjának meghatározása
5/A. § A pénzforgalmi szolgáltató a munkanap záró idõpontjaként a fizetési megbízás átvételére és a jóváírás
teljesítésére eltérõ idõpontokat jelölhet meg, és ezen belül a munkanap záró idõpontját a keretszerzõdésben
meghatározott szempontok – így különösen a fizetési mód altípusa, a devizanem, a pénznemek közötti átváltás
szükségessége – alapján eltérõen is meghatározhatja.”
4. §

Az R. 7. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(7) A pénzforgalmi szolgáltató a (6) bekezdés szerinti értesítést e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában
a keretszerzõdésben meghatározott módon
a) haladéktalanul, de legkésõbb a fizetési megbízás 5. § (1) bekezdése szerinti átvételét,
b) terhelési nap megjelölése esetén legkésõbb a terhelési napot,
c) a sorbaállítás idõtartamának lejárta esetén legkésõbb a sorbaállítás utolsó napját
követõ munkanapon küldi meg vagy teszi elérhetõvé az ügyfél számára. A pénzforgalmi szolgáltató a jogszabály
rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú
fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi az ügyfélnek.
(8) Beszedési megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a (6) és
(7) bekezdésben foglaltaknak a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató útján, a beszedési
megbízás hozzá történt beérkezésével azonos módon tesz eleget.”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fedezethiány miatt nem teljesíthetõ, törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza
nem utasított átutalási és beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató – törvény vagy e rendelet eltérõ
rendelkezése hiányában – legfeljebb harmincöt nap idõtartamra sorba állítja. A sorba állítás idõtartamának számítása
a fizetési megbízás átvételét követõ napon kezdõdik.”

6. §

Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fizetõ fél számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthetõ
hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés sorba állításáról legkésõbb a sorba állítás elsõ munkanapján értesíti
a kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó
napját tartalmazza.”

7. §

(1) Az R. 13. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3. melléklet 5 és 6. mintájától eltérõ pénzforgalmi nyomtatvány akkor alkalmazható, ha az legalább a
PFNY 31 és a PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatvány 1–6. pont szerinti adattartalmát és a kitöltési útmutatót
tartalmazza. A PFNY 31 pénzforgalmi nyomtatványnak nem kell tartalmaznia a kitöltési útmutatót, ha annak
tartalmáról a pénzforgalmi nyomtatvány kitöltésében közremûködõ, ennek hiányában a pénzforgalmi nyomtatványt
a fizetõ féltõl átvevõ pénzforgalmi szolgáltató vagy kedvezményezett hitelt érdemlõ módon tájékoztatta a fizetõ
felet.”
(2) Az R. 13. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás megadására szolgáló pénzforgalmi nyomtatványt, valamint
a fizetési megbízás elektronikus úton történõ benyújtása esetén a fizetési megbízás formáját az e rendeletben foglalt
korlátozásokkal szabadon alakítja ki.”
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(3) Az R. 13. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A pénzforgalmi szolgáltató és a csoportos beszedésre felhatalmazó nyomtatványt alkalmazó kedvezményezett
a csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére felhatalmazó pénzforgalmi
nyomtatványt, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes
felhatalmazásokról szóló igazolást az (5) bekezdésben foglalt korlátozással szabadon alakítja ki.”
8. §

(1) Az R. 14. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 17. § (1) bekezdése szerinti teljesítési határidõ számítása szempontjából az átutalási végzés átvételének
idõpontja a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az az idõpont, amikor az átutalási végzés alapján a fizetõ fél
pénzforgalmi szolgáltatójának az átutalási kötelezettsége beáll. Ezt a rendelkezést az átutalási végzésen alapuló
kifizetésre és az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg visszatartására is alkalmazni kell.”
(2) Az R. 14. § (3a) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti teljesítési határidõ számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének
idõpontja a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az az idõpont, amikor a fizetési megbízás a fizetõ fél
pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett és a teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet a fizetõ fél fizetési
számláján rendelkezésre áll. Ha a fizetési megbízás benyújtása terhelési nap feltüntetésével történik, a fizetési
megbízás átvételi idõpontja az az idõpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez vagy
részteljesítéshez szükséges fedezet a fizetõ fél fizetési számláján rendelkezésre áll.”

9. §

10. §

Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési mûvelet teljes összege, bármiféle levonás – így
különösen jutalék, díj vagy költség – nélkül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatója által igénybe vett közvetítõ pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre bocsátásra
kerüljön. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (2) bekezdésben foglalt kivétellel biztosítja, hogy a fizetési
mûvelet hozzá vagy az általa igénybe vett közvetítõ pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett összege bármiféle levonás
– így különösen jutalék, díj vagy költség – nélkül a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön.”
(1) Az R. 21. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója úgy határozza meg a munkanap záró idõpontját, hogy az még azon a munkanapon biztosítsa az
(1) bekezdésben foglalt követelmény teljesülését, amelyen a fizetési mûvelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató
részére vezetett számlán jóváírták.”
(2) Az R. 21. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója
a munkanap záró idõpontjaként 18 óránál korábbi idõpontot nem határozhat meg. A kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója a kedvezményezett fizetési számláján történõ jóváírás tárgynapi teljesítésének feltételéül a fizetési
mûvelet saját számláján történt jóváírásáról szóló értesítés beérkezési határidejére vonatkozóan a munkanap záró
idõpontjánál legfeljebb egy órával korábbi idõpontot határozhat meg.”

11. §

Az R. a következõ 21/A. §-sal és 21/B. §-sal egészül ki:
„21/A. § A közvetítõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetési mûvelet összegét
a) a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében a részére vezetett számlán történt jóváírás munkanapján,
b) a 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében a részére vezetett számlán történt jóváírásról szóló
értesülés munkanapján
oly módon írja jóvá a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési számláján, és annak részére a fizetési
mûvelet adattartalmát oly módon továbbítja, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ugyanazon
a munkanapon eleget tudjon tenni a 21. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének.
21/B. § Ha a fizetõ fél és a kedvezményezett között a fizetési mûvelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi
szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató
a) csoportos beszedés és a pénznemek közötti átváltást igénylõ fizetési mûvelet esetében a terhelést és a jóváírást
azonos munkanapon teljesíti,
b) egyéb fizetési mûvelet esetében a fizetõ fél fizetési számlájának a megterhelését követõen a fizetési mûvelet
összegét haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja.”
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12. §

Az R. 22. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Automata bankjegykiadó gép útján történõ készpénzbefizetés esetén a pénzösszegnek a kedvezményezett
fizetési számláján történõ jóváírását a befizetés összegszerûségének a befizetést követõ három munkanapon
belül történõ ellenõrzése munkanapján, a jóváírás munkanapjával azonos értéknappal végzi el a pénzforgalmi
szolgáltató.”

13. §

Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A Pft. szerinti fizetési módokon belüli altípusok:
a) fizetési számlák közötti fizetési módok különösen:
aa) az átutalás,
ab) a beszedés,
ac) a fizetõ fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,
ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív);
b) fizetési számlához kötõdõ készpénzfizetési módok különösen:
ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása,
bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára,
bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról;
c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen:
ca) a készpénzátutalás.”

14. §

15. §

16. §

(1) Az R. 31. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás
esetén a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás átvételét
követõen ellenõrzi a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett és a pénzforgalmi jelzõszám
összetartozását, valamint a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását.”
(2) Az R. 31. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fizetõ felet a pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítésérõl,
részteljesítésérõl, valamint sorba állításáról a teljesítéssel vagy a sorba állítással egyidejûleg a fizetési megbízás
adattartalmának közlésével írásban értesíti. Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés sorba állításának kezdete nem
munkanapra esik, a pénzforgalmi szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következõ munkanapon tesz eleget.”
(3) Az R. 31. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés átvételét követõen
soron kívül megkezdi a fizetési megbízásban megjelölt fizetõ fél és a pénzforgalmi jelzõszám összetartozásának
ellenõrzését.”
Az R. 34. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) fedezethiány esetére a sorba állítás idõtartamát, a részfizetés lehetõségét és annak legkisebb összegét,”
(1) Az R. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37. § (1) Az érintett fizetõ felek felhatalmazása alapján a kedvezményezett a számlavezetõ pénzforgalmi
szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímû, különbözõ fizetõ felek fizetési számlái terhére szóló,
terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be.
(2) A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ féltõl átvett, csoportos beszedési megbízás
teljesítésére szóló felhatalmazásról, annak módosításáról vagy annak megszüntetésérõl az átvételtõl számított négy
munkanapon belül a kedvezményezett számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatója útján értesítést küld a
kedvezményezett részére. A teljesítés felsõ értékhatáráról kizárólag a fizetõ fél hozzájárulása esetén értesítheti
a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet.
(3) A kedvezményezett a felhatalmazás tudomásul vételérõl értesíti a vele szerzõdéses jogviszonyban álló személyt és
a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót. A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltatója szempontjából a felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételének minõsül, ha a
kedvezményezett megkezdi a beszedést.
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(4) A kedvezményezett a felhatalmazás visszautasításáról a (2) bekezdés szerinti értesítés átvételét követõ négy
munkanapon belül értesíti a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót és – amennyiben a
(2) bekezdés szerinti értesítés alapján beazonosítható – a vele szerzõdéses jogviszonyban álló személyt.
(5) A kedvezményezett a felhatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a fizetõ féltõl történt átvételt követõ
négy munkanapon belül továbbítja a fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónak. Szerzõdési
ajánlattal egyidejûleg kiállított felhatalmazás esetén a kedvezményezett az értesítési kötelezettségét az ajánlat
elfogadását vagy a módosító ajánlat megtételét követõen haladéktalanul teljesíti. A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ
pénzforgalmi szolgáltató a beérkezõ felhatalmazásokat az (2) bekezdésben foglaltak szerint kezeli.
(6) A fizetõ fél fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél kérésére a fizetõ fél fizetési számláját érintõ,
csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról igazolást ad ki. Az igazolást a fizetõ fél másik
pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja, de ezzel a fizetõ fél erre vonatkozó rendelkezése
hiányában a korábbi felhatalmazása nem szûnik meg.
(7) Az új felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételével az ugyanebben a tárgyban korábban adott
felhatalmazást megszûntnek kell tekinteni.
(8) A felek eltérõ megállapodása hiányában a felhatalmazást a PFNY 31 pénzforgalmi nyomtatványon, a (6) bekezdés
szerinti igazolást a PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatványon kell kiállítani.
37/A. § (1) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatójával
megkötött keretszerzõdés szerint, a terhelési napot legalább öt munkanappal megelõzõen nyújtja be.
A kedvezményezett a terhelési napot úgy határozza meg, hogy a 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
biztosított legyen a számlában vagy más okmányban megjelölt fizetési határidõre történõ teljesülés. Ha a terhelési
napként meghatározott nap nem munkanap, az azt követõ munkanapot kell terhelési napnak tekinteni.
(2) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a benyújtás alapjául szolgáló számlával vagy annak
hiányában kiállított más okirattal egyezõ összegben nyújtja be.
(3) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos beszedési megbízás teljesítésébõl rá háruló feladatokat
az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, legkésõbb az átvételt követõ munkanapon teljesíti.
(4) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízás benyújtásáról a vele szerzõdéses jogviszonyban álló személyt
a beszedési megbízás alapjául szolgáló számla vagy annak hiányában kiállított más okirat megküldésével legkésõbb a
terhelési napot legalább hat munkanappal megelõzõen értesíti. A kedvezményezett rendszeresen azonos összegû
beszedési megbízás alkalmazása esetén a beszedési megbízás összegének megváltozásakor, ennek hiányában
legalább évente köteles az értesítési kötelezettségét teljesíteni.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásról annak teljesítése elõtt is értesítheti a fizetõ felet.
(6) A fizetõ fél a terhelési napot megelõzõ munkanap végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja
a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál. A beszedési megbízást részösszegre nem lehet letiltani.
A pénzforgalmi szolgáltató a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazást nem érinti.
(7) A csoportos beszedési megbízás teljesítésérõl, valamint a nemteljesítésrõl és annak okáról a fizetõ fél fizetési
számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót
értesíti. Az értesítéseket és a teljesített megbízások adatait a kedvezményezett fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató a keretszerzõdésben meghatározott módon továbbítja a kedvezményezett részére.
(8) A fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a nem teljesült csoportos beszedésrõl legkésõbb a Pft. szerinti utólagos
tájékoztatással egyidejûleg tájékoztatja a fizetõ felet.”
(2) Az R. 37. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a benyújtás alapjául szolgáló számlával vagy annak
hiányában kiállított más okirattal egyezõ összegben nyújtja be.”
17. §
18. §

Az R. 3. melléklet 4. számú mintája az 1. melléklet szerint módosul.
(1) Az R. 1. § (3) bekezdésében a „2001. évi LVIII. törvény 15. §-a (1) bekezdésének b) pontjában” szövegrész helyébe
a „2011. évi CCVIII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában” szöveg, 1. § (4) bekezdésében az „1992. évi
XXXVIII. törvényben” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV. törvényben” szöveg lép.
(2) Az R. 10. § (2) bekezdésében a „befogadását” szövegrész helyébe az „átvételét” szöveg lép.
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(3) Az R. 13. § (2) bekezdésében a „befogadását” szövegrész helyébe az „átvételét” szöveg, a „nyomtatványokon”
szövegrész helyébe a „pénzforgalmi nyomtatványokon” szöveg, a „nyomtatványon” szövegrész helyébe a
„pénzforgalmi nyomtatványon” szöveg lép.
(4) Az R. 14. § (1) bekezdésében az „a (2) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2)–(3a) bekezdésben” szöveg lép.
(5) Az R. 20. § (3) bekezdésében az „azonos munkanapon és azonos értéknappal” szövegrész helyébe az „azonos
értéknappal” szöveg lép.
(6) Az R. 32. § (3) bekezdésében a „befogadása elõtt” szövegrész helyébe a „átvételét követõen” szöveg lép.
(7) Az R. 34. § (4) bekezdésében a „fogadja be” szövegrész helyébe a „veszi át” szöveg lép.
(8) Az R. 43. § (3) bekezdésében a „tartalmazza” szövegrész helyébe a „tartalmazza legalább” szöveg lép.
(9) Az R. 51. § (4) bekezdésében az „átvétele ” szövegrész helyébe a „beérkezése” szöveg lép.
(10) A 2. melléklet II.3. pontjában a „befogadásának” szövegrész helyébe az „átvételének” szöveg lép.
19. §

(1) Hatályát veszti az R. 6. §-a, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdésében a „(pl. befizetési lappal, készpénzátutalási megbízással)” szövegrész,
és a 47. § (2) bekezdése.

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba és – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2013. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § (1), (2) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, 8. § (2) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 12. §-a, 14. §-a, 15. §-a, 16. § (1) bekezdése,
17. §-a, 18. § (2), (3), (6), (7) és (10) bekezdése és 19. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 16. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén hatályát veszti.
(4) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen átvett fizetési megbízásokra kell alkalmazni.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelethez
„4. számú minta
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt
…………………………………..
…………………………………..
(számlavezetõ neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett
által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következõkben foglalt feltételekkel:
Fizetõ fél számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzõszáma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzõszáma:
A felhatalmazás idõtartama:….. év, ………………. hó ….. naptól ….. év, ……………. hó ….. napig*
visszavonásig*
a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*
b) a beszedési megbízáshoz a következõ okirato(ka)t kell csatolni*:
az okirat(ok) megnevezése ………
További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra
b) beszedési megbízásonkénti felsõ értékhatár a teljesítés pénznemétõl függõen:
……… Ft
……… devizanem ISO kódja*
c) benyújtási gyakoriság: ………………. (pl. napi, havi, évi)
d) fedezethiány esetén a sorba állítás idõtartama legfeljebb ..............nap
e) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthetõ, a részfizetés minimális összege
a teljesítés pénznemétõl függõen:
……… Ft
……… devizanem ISO kódja*
f) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap
……………………………..
Fizetõ fél számlatulajdonos”

* nem kívánt rész törlendõ
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelete
a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” arany 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 Londonban megrendezésre kerülõ XXX. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére – „XXX. Nyári
Olimpiai Játékok” megnevezéssel 5000 forintos címletû arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. június 22.

2. §

(1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérõje 11 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezõben egy
kajaklapát tollának ábrázolása látható, amint az íves hullámokat vetõ vízfelszínt eléri. A kajaklapát ábrázolásától balra,
egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „Bp.” verdejel, jobbra – a verdejellel egy
vonalban – a „2012” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben egy kenuban evezõ férfi ábrázolása látható. Az evezõ férfi ábrázolásától
balra, egymás alatti vízszintes sorokban a „XXX.”, a „NYÁRI”, az „OLIMPIAI”, és a „JÁTÉKOK” felirat olvasható. A felirat
alatt, az emlékérme szélén Horváth Andrea tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 10 000 darab készíthetõ, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. §

Ez a rendelet 2012. június 22-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:



2. melléklet a 13/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelete
a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst 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 Londonban megrendezésre kerülõ XXX. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére – „XXX. Nyári
Olimpiai Játékok” megnevezéssel 3000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. június 22.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 20 gramm, átmérõje 34 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, alsó köriratban
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az alsó és a felsõ körirat között, bal oldalon a „Bp.” verdejel, jobb oldalon
a „2012” verési évszám olvasható. A középmezõben – megszakadó körvonallal határolva – két, egymással szembe
fordított, vízszintesen elhelyezett kajaklapát tollának ábrázolása látható, a felsõ az éle, az alsó a lapja felõli nézetben.
Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felsõ köriratban a „XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK” felirat, alsó köriratban
a „LONDON” felirat olvasható. A középmezõben – körvonallal határolva – három nõi kajakos ábrázolása látható,
oldalnézetben, változatos evezõtartással. A középmezõt a vízfelszín stilizált ábrázolása tölti ki. A legtávolabbiként
ábrázolt kajak alatt, bal oldalon Bitó Balázs tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2012. június 22-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:



2. melléklet a 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:



A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2012. (VI. 27.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló
12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI.12.) MNB rendelet
10. § (1) bekezdésének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 21. §-át módosító
rendelkezése az „A 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti” szövegrész helyett az „A 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti”
szöveggel lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2012. június 30-án lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter 2/2012. (V. 22.) NGM határozata
az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára
nyújtható támogatás (feltõkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala
napjának megállapításáról
A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
153. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának
idõpontját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal
állapítja meg. A Tv. 153. § (4) bekezdése alapján pedig a Tv. 167. §-a az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának
meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.
Az Európai Bizottság a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltõkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó
intézkedést a 2012. március 8-án meghozott SA.34077 (2011/N) számú határozatával az Európai Unió Mûködésérõl
szóló Szerzõdés 107. és 108. cikkével összeegyeztethetõnek nyilvánította.
A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának idõpontja
2012. március 8-a, következésképpen a Tv. 167. §-a hatálybalépésének naptári napja az Európai Bizottság jóváhagyó
határozata meghozatalát követõ 15. nap, azaz 2012. március 23. napja.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (VI. 5.) NGM határozata
a Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény
3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról
A Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 4. § (3) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
11. §-a 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 következõ határozatot hozom:
Összhangban a Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény (a továbbiakban: törvény)
4. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a törvény 5. §-a szerinti részvényátruházások részvénykönyvi bejegyzése,
mint hatálybalépési feltétel 2012. május 23-án bekövetkezett, egyúttal megállapítom, hogy a törvény 3. §
(3) bekezdése hatálybalépésének naptári napja: 2012. május 23.
Dr. Matolcsi György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 12/2012. (VI. 8.) NGM utasítása
a Magyar Államkincstár Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
2/2011. (I. 14.) NGM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés
c) pontjára figyelemmel – a következõ utasítást adom ki:
1. §

A Magyar Államkincstár Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás 1. mellékletét képezõ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a jelen utasítás Mellékletében foglaltak szerint
módosítom.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 12/2012. (VI. 8.) NGM utasításhoz
1. §

A Szabályzat 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kincstár alapadatai a következõk:]
„f) Jelzõszámok:
PIR-azonosító szám: 329970
adószám: 15329970-2-41
KSH-szám: 15329970-8411-312-01
társadalombiztosítási nyilvántartási szám: 15346412
TEÁOR szám: 8411
szakágazati besorolás: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai
szakfeladatszámok:
660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzési központi szinten
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
gazdálkodási forma kód: 312
államháztartási egyedi azonosító szám: 237309
fejezet: XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
cím: 8. Magyar Államkincstár”

2. §

A Szabályzat 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott
alaptevékenységei keretében ellátja a központi költségvetés végrehajtásával összefüggõ, valamint az egyéb
jogszabályokban meghatározott feladatait.”

3. §

A Szabályzat 3. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kincstár Áht.-ban meghatározott feladatai különösen:]
„l)

nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési szervekrõl, a helyi önkormányzatokról, a
nemzetiségi önkormányzatokról, a többcélú kistérségi társulásokról, a jogi személyiségû társulásokról, a térségi
fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekrõl (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy);”
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4. §

A Szabályzat 4. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elnök feladatkörei elsõsorban a következõk:]
„k) irányítja és felügyeli az elnökhelyettesek, a gazdasági vezetõ, valamint az igazgatók tevékenységét; továbbá a
közvetlen irányítása alatt álló Elnöki Titkárság, Ellenõrzési Fõosztály, Humánpolitikai Fõosztály, Jogi és
Törzskönyvi Fõosztály, illetve a Kincstár illetékes szakmai szervezeti egységei útján a területi szervek
tevékenységét;”

5. §

A Szabályzat 4. § a következõ u) ponttal egészül ki:
[Az elnök feladatkörei elsõsorban a következõk:]
„u) gondoskodik a költségvetési szervek, valamint a külön törvény rendelkezései alapján nyilvántartandó, a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személyek törzskönyvi nyilvántartásáról, és
biztosítja az ezzel összefüggõ adatszolgáltatási és ügyfélszolgálati feladatok ellátását.”

6. §

A Szabályzat 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elnök távollétében a Kincstárat az általános elnökhelyettes képviseli. Az elnök és az általános elnökhelyettes
együttes távolléte esetén a hálózatirányítási elnökhelyettes képviseli a Kincstárat. Az elnök, az általános
elnökhelyettes, és a hálózatirányítási elnökhelyettes együttes távolléte esetén a pénzforgalmi elnökhelyettes képviseli
a Kincstárat. Az elnök a képviseleti jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve másra írásban
átruházhatja.”

7. §

A Szabályzat 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kincstár bíróságok és más hatóságok elõtti jogi képviseletének ellátáshoz a jogi elõadók részére – ide nem értve a
Családtámogatási Fõosztály és a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Fõosztály feladatkörébe tartozó ügyeket –
szükséges meghatalmazást a Jogi és Törzskönyvi Fõosztály vezetõje adja meg, aki a képviselet ellátásával
kapcsolatban a jogtanácsosokat és a jogi elõadókat utasíthatja.”

8. §

A Szabályzat 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár nevében az elnök önállóan jogosult aláírásra. Az elnök akadályoztatása esetén az általános
elnökhelyettes jogosult önállóan aláírásra. Az elnök és az általános elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a
hálózatirányítási elnökhelyettes jogosult önállóan aláírásra. Az elnök, az általános elnökhelyettes, és a hálózatirányítási
elnökhelyettes együttes akadályoztatása esetén a pénzforgalmi elnökhelyettes jogosult önállóan aláírásra.
(2) Ha nem az elnök vagy az elnök helyettesítése során eljáró általános elnökhelyettes, hálózatirányítási elnökhelyettes
vagy pénzforgalmi elnökhelyettes az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, akkor fõ
szabályként a vezetõ munkakörrel rendelkezõ kormánytisztviselõ az irányítása és vezetése alá tartozó szervezeti
egység, illetve szervezet nevében egy személyben, egyedül, önállóan ír alá.”

9. §

A Szabályzat 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A területi szervek igazgatói, illetve a fõosztályvezetõk az SzMSz-ben foglaltak végrehajtására ügyrendet
készítenek, ezt a feladatkörök egyértelmû elhatárolása érdekében az érdekelt szervezeti egységekkel való egyeztetést
követõen véglegesítik, és az Elnöki Titkárságon keresztül az elnöknek terjesztik fel jóváhagyásra. A jóváhagyott
ügyrendet elektronikus formában az Elnöki Titkárság teszi közzé a belsõ elektronikus információs portálon.”

10. §

A Szabályzat 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkatervben meg kell jelölni a feladatot, az elvégzésért felelõs szervezeti egységet, a feladat végrehajtásában
közremûködõ szervezeti egységeket és a feladat végrehajtásának határidejét. A feladatok végrehajtásáról készített
beszámolókat a felelõs szervezeti egységek készítik el negyedévente, és azt az Elnöki Titkárságon keresztül az elnök
részére megküldik.”
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11. §

A Szabályzat 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kincstár minden kormánytisztviselõje, kormányzati ügykezelõje és munkaviszony keretében foglalkoztatott
munkavállalója a feladata ellátása folyamán a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásainak betartásával kezelheti, illetve dolgozhatja fel.”

12. §

A Szabályzat 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vezetõi értekezlet az elnök tanácsadó, véleményezõ testülete, amelyet az elnök heti rendszerességgel az Elnöki
Titkárság útján hív össze. A vezetõi értekezletet az elnök vezeti és a résztvevõk körét az elnök határozza meg.”

13. §

A Szabályzat 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A területi szervek igazgatóinak értekezlete az elnök tanácsadó, véleményezõ testülete, amelyet az elnök az
ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan szükség szerint a hálózatirányítási elnökhelyettes útján hív össze. Tagjai: az
általános elnökhelyettes, a hálózatirányítási elnökhelyettes, a pénzforgalmi elnökhelyettes, a gazdasági vezetõ, a
Kincstár Központ igazgatói és a területi szervek igazgatói, valamint külön meghívottak.”

14. §

A Szabályzat 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § A Kincstár elnöke mint a központi hivatal vezetõje a Kincstár tevékenységi körébe tartozóan tájékoztatót adhat
ki. A tájékoztatótervezeteket a tárgy szerint illetékes szakmai szervezeti egység készíti el, amelyet egyeztet és
véleményeztet a Jogi és Törzskönyvi Fõosztállyal és az Elnöki Titkársággal. A Jogi és Törzskönyvi Fõosztály egyetértése
esetén a tervezetet – szükséges belsõ és a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstár-felügyeleti Fõosztályával történt
egyeztetés után – aláírásra, kiadmányozásra az Elnöki Titkárság az elnök részére elõterjeszti.”

15. §

A Szabályzat 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõterjesztést, jogszabálytervezetet az annak tárgya szerint illetékes szervezeti egység dolgozza ki úgy, hogy a
kodifikációs munka során együttmûködik az Elnöki Titkársággal, a Jogi és Törzskönyvi Fõosztállyal és az illetékes
szakterületek, szervezeti egységek képviselõivel. A Kincstár álláspontját képviselõ elõterjesztés, jogszabálytervezet
kialakításához a Jogi és Törzskönyvi Fõosztály írásban elõzetesen beszerzett hozzájárulása (a továbbiakban:
egyetértés) szükséges.”

16. §

A Szabályzat 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A közigazgatási egyeztetés keretében a Kincstárnak megküldött elõterjesztéseket, jogszabálytervezeteket,
illetve közjogi szervezetszabályozó eszközöket, más jogi eszközöket az Elnöki Titkárság küldi meg véleményezésre a
téma szerint illetékes szervezeti egység(ek)nek.
(2) Amennyiben valamely szervezeti egység közvetlenül jut birtokába ilyen jellegû megkeresésnek, azt haladéktalanul
jelzi az Elnöki Titkárságnak.
(3) Az elõterjesztés, a jogszabálytervezetek (ideértve a Kincstár által kezdeményezett jogszabálytervezeteket), illetve
véleménykialakítás egyeztetése, összefoglalása és elnöki, elnökhelyettesi aláírásra való elõkészítése az Elnöki
Titkárságnak, vagy az elnök által kijelölt más fõfelelõsnek a feladata. A Kincstár véleményét tartalmazó valamennyi
kimenõ levél egy-egy példányát az Elnöki Titkárságon kell megõrizni.
(4) A Kincstárban készülõ, minõsített adatot, információt tartalmazó elõterjesztések készítésénél a titokvédelmi
elõírások szerinti minõsítõi eljárást a vonatkozó elõírások szerint le kell folytatni.”

17. §

A Szabályzat 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az utasítás tervezetét az ügy tárgya szerint illetékes szervezeti egység készíti el, majd azt egyeztetésre átadja az
Elnöki Titkárságnak. Az Elnöki Titkárság a tervezetre adott véleményeket, észrevételeket összegyûjti, és azokat a
fõfelelõs szervezeti egységnek továbbítja. Az Elnöki Titkárság egyezteti az utasítások tervezetét a Nemzetgazdasági
Minisztérium Kincstár-felügyeleti Fõosztályával, továbbá azokat megküldi az Ellenõrzési Fõosztály részére,
amennyiben az a belsõ kontrollok áttekintésének szempontjából indokolt, vagy azokkal összefüggésben kidolgozott a
szabályzat. Az átdolgozott, a véleményeltérések figyelembevételével véglegesített és a Nemzetgazdasági
Minisztérium Kincstár-felügyeleti Fõosztályával egyeztetett változatot az Elnöki Titkárság terjeszti fel jóváhagyásra.
Az aláírt utasítás belsõ elektronikus információs portálon történõ közzétételérõl az Elnöki Titkárság gondoskodik.”
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18. §

A Szabályzat 31. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Hatóságok, bíróságok elõtt teendõ egyes eljárásjogi cselekmények (különösen feljelentés, fizetési meghagyás,
perindítás, végrehajtás) – ide nem értve a Családtámogatási Fõosztály és a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ
Fõosztály feladatkörébe tartozó ügyeket – csak a Jogi és Törzskönyvi Fõosztály egyetértésével tehetõk meg.
(3) Amennyiben a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ vagy fizikai foglalkoztatott munkavállaló tevékenysége
során a szervezeti egységeknél szabálytalan joggyakorlatot észlel, úgy kezdeményezi a megszüntetéshez szükséges
intézkedéseket a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl szóló elnöki utasításban foglaltak szerint.
(4) A szerzõdéskötési igény felmerülésekor és a szerzõdéskötést közvetlenül megelõzõ eljárásban jogtanácsos
közremûködését kell igénybe venni. A Kincstár által kötendõ szerzõdések tervezetét aláírás elõtt – véleményezésre,
megfelelõ határidõ biztosítása mellett – a jogtanácsos részére meg kell küldeni. A nagy számban megkötésre kerülõ
szerzõdések – például megbízási szerzõdések, tanulmányi és lakástámogatási szerzõdések stb. – típusszövegét a Jogi
és Törzskönyvi Fõosztály készíti el, a szerzõdéstípustól eltérõ szövegezésû szerzõdéseket jóváhagyja. A szerzõdések
elkészítése és véleményezése elõtt a jogtanácsossal közölni kell mindazokat az elvárásokat, amelyeket a szerzõdés
alapján a Kincstár követni, illetve megkövetelni szándékozik, továbbá minden olyan lényeges körülményt jelezni kell,
amely a kötendõ szerzõdéssel összefügg. Csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely a szerzõdés
megkötéséhez, véleményezéséhez szükséges. A jogtanácsos szignója nélkül – amely szignó a szerzõdés jogszerûségét
igazolja – szerzõdés nem írható alá.”

19. §

A Szabályzat 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) A Kincstár az e §-ban leírt módon segíti elõ a sajtó (idõszaki lapok, rádió, televízió, központi hírközlõ szervek
stb.) hiteles, pontos és gyors tájékoztatását.
(2) A Kincstárhoz közvetlenül érkezõ sajtómegkeresés esetén az Elnöki Titkárságot haladéktalanul tájékoztatni kell.
(3) A sajtó részére a szakmai választervezetet az ügykör szerint illetékes szervezeti egység vezetõje készíti elõ és küldi
meg az Elnöki Titkárságnak a szakterület irányításáért felelõs elnökhelyettes egyidejû tájékoztatása mellett.
(4) A választervezetet az Elnöki Titkárság terjeszti fel jóváhagyásra az elnöknek, illetve az elnöki jóváhagyást
megelõzõen szükség esetén egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartásért Felelõs Államtitkárságával.
Az elnöki jóváhagyást követõen a választ az Elnöki Titkárság küldi meg a sajtónak.
(5) A Kincstár egészét illetõen a sajtót az elnök tájékoztathatja. Az elnök általános vagy eseti jelleggel más
kormánytisztviselõt is feljogosíthat a tájékoztatásra. A felhatalmazott kormánytisztviselõ a sajtónyilatkozat tartalmát a
közzététel elõtt a fenti eljárásrend szerint az Elnöki Titkárság útján az elnöknek jóváhagyásra megküldi.
(6) Az alábbi eljárásrendet a helyi sajtó megyei igazgatóságokra beérkezõ megkeresése, valamint a Kormányzati
Kommunikációért Felelõs Államtitkárság közvetlen megkeresésére is alkalmazni kell.
(7) A Kincstár kormánytisztviselõje hivatalos álláspontról magánemberként nem nyilatkozhat.
(8) Meg kell tagadni a felvilágosítás megadását, ha az bûncselekményt valósítana meg, közerkölcsöt, mások
személyhez fûzõdõ jogait, illetve minõsítéssel védhetõ közérdeket sértene és a titoktartási kötelezettség alól az arra
jogosult szerv vagy személy nem adott felmentést.
(9) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás tekintetében a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárásról szóló elnöki
utasításban foglaltak szerint kell eljárni.”

20. §

A Szabályzat 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Írásbeli kapcsolattartásra a Kincstár nevében, a Kincstár egészét érintõ olyan ügyekben, ahol egységes kincstári
álláspontot kell képviselni, csak az Elnöki Titkárság közremûködésével kerülhet sor. Az írásbeli képviseletre a
képviseletrõl szóló elnöki utasításban foglaltak megtartásával kerülhet sor.”

21. §

A Szabályzat 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Elnöki Titkárság
1.

szervezi az elnök, valamint az elnökhelyettesek személyes intézkedési körébe vont ügyek elõkészítését, illetve
közremûködik intézésükben az elnök, illetve az elnökhelyettesek utasítása szerint;

2.

intézi az elnök programjához szükséges elõkészítõ munkálatokat, szervezi az elnök programját;

3.

közvetíti az elnök, valamint az elnökhelyettesek utasításait;

4.

figyelemmel kíséri a kincstári ügyintézést;

5.

szakértõi anyagokat készít egyes, az elnök, illetve az elnökhelyettesek által meghatározott kiemelt témákban;

6.

ellátja az elnöki ügyiratforgalom adminisztrációs és koordinációs feladatait;
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7.

kapcsolatot tart a Kincstár központi szerv és területi szervek szervezeti egységeivel, illetve ezek vezetõi
titkárságával, valamint a közigazgatási szervezetek vezetõinek titkárságával;

8.

koordinálja a Kincstár mûködésével kapcsolatos külsõ és belsõ elõterjesztések, jogszabálytervezetek
véleményezését, valamint gondoskodik az elnöki, az elnökhelyettesi és a központi igazgatói utasítások és
körlevelek nyilvántartásáról és közzétételérõl;

9.

szervezi, illetve koordinálja a kétoldalú együttmûködést a külföldi kincstárakkal, pénzügyi igazgatási
intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel;

10. elõkészíti a külföldi ideiglenes kiküldetések, valamint a külföldi és belföldi vendéglátás lebonyolításával
kapcsolatos teendõket, összeállítja a külföldi utazási tervet, ellát egyéb protokollfeladatokat;
11. elkészíti a Kincstár féléves munkatervét, annak végrehajtásáról negyedévenként beszámol a vezetõi
értekezletnek;
12. elkészíti a Kincstár alapító okiratának módosítástervezetét, valamint összefogja a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat, illetve annak módosítástervezetei kimunkálását;
13. a Központban ellátja a nyílt iratok és a minõsített iratok (TÜK) kezelésével összefüggõ – a biztonsági vezetõ
feladatkörébe nem tartozó – feladatokat, mûködteti és felügyeli a központi szerv nyílt irattárát, valamint
mûködteti a TÜK irattárát;
14. szervezi a Kincstár hivatalos közleményeinek megjelentetését;
15. vezeti a Kincstár nevében aláírásra jogosultak nyilvántartását, a képviseleti nyilvántartást, valamint elkészítteti,
kiadja, és nyilvántartja a Kincstár körbélyegzõit;
16. szükség esetén gondoskodik a tolmácsszolgálat biztosításáról, valamint a fordítási feladatok ellátásáról;
17. gondoskodik a Kincstár valamennyi szervezeti egységét érintõ tájékoztatók belsõ elektronikus információs
portálon történõ megjelenítésérõl, részt vesz a belsõ elektronikus információs portál fejlesztésében;
18. sajtó- és jogszabályfigyelést végez;
19. elõkészíti a sajtóközleményeket, sajtóválaszokat a szakmai fõosztályok javaslata alapján, kapcsolatot tart a
sajtóval;
20. ellátja a Kincstár európai uniós, illetve egyéb projektjeinek, valamint a Kincstár feladatait érintõ európai uniós és
egyéb kormányzati projekteknek az elõkészítésével, összefogásával, koordinálásával kapcsolatos feladatokat;
21. közremûködik a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekrõl szóló
1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtásából adódó feladatok ellátásában.”
22. §

A Szabályzat 40. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„40. § Az Ellenõrzési Fõosztály”

23. §

A Szabályzat 40. § e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
[Az Ellenõrzési Fõosztály]
„e) Közremûködik a Kincstár ellenõrzéssel, belsõ kontrollokkal kapcsolatos módszertani útmutatóinak, valamint a
belsõ szabályozó eszközöknek a véleményezésében, és azok módosításában, amennyiben az a belsõ kontrollok
megvalósulásának szempontjából indokolt.
f)

24. §

Kialakít és mûködtet – a közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével – egy nyomon követési rendszert,
amely meghatározott mintavételezési technika segítségével, meghatározott szempontok szerint mutatószámokban
kifejezett értékeket összegez és értékel, amelynek célja, hogy bizonyosságot adjon a belsõ kontrollrendszer
eredményes mûködésérõl.”

A Szabályzat 42. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Jogi és Törzskönyvi Fõosztály
42. § A Jogi és Törzskönyvi Fõosztály
a)

gondoskodik a Kincstár – továbbá törvényben meghatározott esetekben a magyar állam – jogi képviseletének
ellátásáról bíróságok, választott bíróságok, más hatóságok elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben;

b)

szakmailag vezeti a területi szerveknél a jogi feladatokat – ide nem értve a családtámogatási jogi feladatokat –
ellátó jogtanácsosok, valamint jogi elõadók tevékenységét és ellenõrzi a megbízási szerzõdés keretében mûködõ
jogi képviselõket, tanácsadókat;
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c)

véleményezi a Kincstár szerzõdéseinek tervezeteit, illetve saját hatáskörben készíti elõ a belsõ utasításokban
foglaltaknak megfelelõen. A gazdasági vezetõvel közösen aktualizálja a szerzõdéskötés folyamatát szabályozó
elnöki utasítást;

d)

ellátja a jogszabályokban, valamint belsõ utasításokban számára elõírt ellenjegyzési feladatokat;

e)

jogi véleményt nyilvánít a Kincstár nevében állásfoglalást igénylõ ügyekben, továbbá a kötelezettségvállalások
elõtt jogi véleményt ad a Kincstár tevékenységével kapcsolatos döntések kialakításához;

f)

ellátja a minisztériumokkal egyes pályázatos támogatások lebonyolítására kötött megbízási szerzõdések alapján a
megbízók jogi képviseletét, polgári jogi, valamint csõd- és felszámolási ügyekben;

g)

gondoskodik a törzskönyvi jogi személyek közhiteles és nyilvános törzskönyvi nyilvántartásáról, és biztosítja az
ezzel összefüggõ adatszolgáltatási és ügyfélszolgálati feladatok ellátását;

h)

ellátja a törzskönyvi nyilvántartás alanyaival kapcsolatos hatósági bejegyzésre, törlésre, módosításra és
adatszolgáltatásra vonatkozó feladatokat;

i)

biztosítja a területi szervek törzskönyvezési feladatainak szakmai felügyeletét;

j)

az adatvédelmi felelõs útján ellátja az adatvédelmi feladatokat, különösen:
ja) részt vesz az adatvédelmet (is) érintõ jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében;
jb) közremûködik az adatvédelmet (i) érintõ közjogi szervezetszabályozó eszközök, belsõ szabályozó eszközök
megalkotásában és felülvizsgálatában, azok tervezeteinek véleményezésével;
jc) elkészíti és szükség esetén aktualizálja a Kincstár Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát;
jd) egyedi ügyek adatvédelmi kérdéseiben – hivatalból, vagy az ügyben érintett szervezeti egység
megkeresésére – véleményt ad, állást foglal;
je) véleményt ad a Kincstárhoz külsõ szervektõl, személyektõl érkezõ adatvédelmi tárgyú megkeresésekben
foglaltakra, adott esetben azok teljesíthetõségét illetõen;
jf) közremûködik az érintettektõl érkezõ, személyes adataik kezelésére vonatkozó kérdések, megkeresések
megválaszolásában;
jg) ellenõrzi a személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Kincstár belsõ szabályozói
eszközeiben elõírtaknak megfelelõ kezelését, jogosulatlan, vagy bármely okból nem az elõírásoknak megfelelõ
adatkezelés esetén az azt folytató szervezeti egységet vagy személyt felhívja a vonatkozó elõírások szerinti
adatkezelésre;
jh) közremûködik az adatvédelmi biztos Kincstárat érintõ vizsgálatainak lefolytatásában, a vizsgálatok során
felmerülõ kérdések, megkeresések megválaszolásában;
ji) az egyes szervezeti egységek és területi szervek adatközlései, jelentései alapján az elnök általi aláírásra elõkészíti
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teljesítendõ éves tájékoztatást;
jj) gondoskodik a belsõ adatvédelmi nyilvántartási rendszerének vezetésérõl;
jk) együttmûködik az adatvédelmi ismeretek oktatásában a Humánpolitikai Fõosztállyal.”

25. §

A Szabályzat 44. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági vezetõ irányítása alá az Intézményi Gazdálkodási Fõosztály és az Üzemeltetési, Beruházási és Ellátási
Fõosztály tartozik.”

26. §

A Szabályzat 46. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Üzemeltetési, Beruházási és Ellátási Fõosztály
46. § Az Üzemeltetési, Beruházási és Ellátási Fõosztály
a)

elkészíti a Kincstár üzemeltetésével, vagyongazdálkodásával kapcsolatosan a központ költségvetésében szereplõ
dologi, felhalmozási kiadások tervét;

b)

elõkészíti, lebonyolítja az építési, tervezési és kivitelezési munkákat. Gondoskodik a szakhatósági engedélyek
beszerzésérõl. Mûszakilag ellenõrzi a kivitelezés végrehajtását, majd lebonyolítja a mûszaki átadás-átvételi
eljárást;

c)

elvégzi, továbbá a területi szervek tekintetében koordinálja a Kincstár ingatlanainak, gépészeti berendezéseinek
üzemeltetésével, karbantartásával és gondnoki tevékenységével összefüggõ feladatokat;

d)

gondoskodik a postai szolgáltatások igénybevételérõl. Ellátja a központban lévõ szervezetek expediálással
összefüggõ feladatait;

e)

gondoskodik a Kincstár feladataihoz szükséges távközlési szolgáltatásokról, és vezeti az azokkal összefüggõ
nyilvántartásokat;
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f)

elõkészíti a Kincstár éves vagyongazdálkodási tervét. Javaslatot tesz a felesleges ingatlanok, ingatlanrészek
hasznosítására, bérbeadására. Gondoskodik a Kincstár vagyonkataszterének naprakész vezetésérõl;

g)

gondoskodik a Kincstár vagyonának biztosításáról;

h)

megszervezi a területi szervek közremûködésével a Kincstár takarítását;

i)

elvégzi, a területi szervek tekintetében koordinálja a gépjármûvek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;

j)

ellátja a területi szervek közremûködésével a tárgyi eszközök és készletek leltározásával és selejtezésével
kapcsolatos feladatokat;

k)

végrehajtja a jóváhagyott tárgyi eszköz beszerzéseket, gondoskodik azok tárolásáról, nyilvántartásáról, üzembe
helyezésérõl és aktiválásáról;

l)

gondoskodik az intézmény mûködéséhez szükséges anyagok beszerzésérõl, raktárra vételérõl, tárolásáról,
kiadásáról, a központ vonatkozásában könyveli a raktári mozgásokat és pénzügyi adatokat szolgáltat;

m) teljesíti a központnál jelentkezõ sokszorosítási, iratfûzési igényeket;
n)

ellenõrzi a munkavégzéssel kapcsolatos biztonsági elõírások betartását, intézkedik a szemléken, bejárásokon
tapasztalt hiányosságok megszüntetésérõl.”

27. §

A Szabályzat 47. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az uniós támogatási igazgató]
„f) együttmûködik a Támogatásokat Vizsgáló Irodával az uniós versenyjogi – különös tekintettel az Európai Unió
mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásokra vonatkozó –
szabályoknak, illetve az azzal kapcsolatos hazai jogszabályoknak, elsõsorban az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendeletnek történõ megfelelés ellenõrzésében.”

28. §

A Szabályzat 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az uniós támogatási igazgató irányítása alá az EU Támogatások Pénzügyi és Szabálytalanság-nyilvántartási
Fõosztály, az EU Támogatások Szabályosság Felülvizsgálati Fõosztály és a Biztonsági Fõosztály tartozik.”

29. §

A Szabályzat 50. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Biztonsági Fõosztály
50. § A Biztonsági Fõosztály
1. ellátja, irányítja és felügyeli a Kincstár biztonsági, információvédelmi, tûzvédelmi, munkavédelmi és polgári
védelmi feladatait, és gondoskodik az ezekhez kapcsolódó preventív jellegû teendõk elvégzésérõl;
2.

kialakítja és alkalmazza a komplex biztonsággal kapcsolatos normarendszert és biztosítja annak folyamatos
naprakészen tartását;

3.

kidolgozza az egységes védelmi terveket, szabályokat;

4.

szervezi és fejleszti a biztonságtudatosságot, ellátja a biztonsági tevékenységhez kapcsolódó oktatást,
továbbképzést;

5.

megvalósítja a Kincstár mint kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos feladatokat;

6.

koordinálja az üzletmenet-folytonosság rendszerét;

7.

hatáskörébe tartozó ügyekben kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, a megelõzési tevékenységet folytató szakmai
szervezetekkel, a felügyeleti szervekkel, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok Kincstárat érintõ védelmi
tevékenysége körében a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;

8.

részt vesz a katasztrófavédelem és a katasztrófaelhárítás tervezésében, szervezésében, koordinálásában, a
kárenyhítési, kármentési feladatok irányításában és elvégzésében;

9.

vizsgálja és elemzi a rendkívüli eseményeket, intézkedik azok ismételt elõfordulásának megelõzésére,
megakadályozására;

10. megszervezi a Kincstár élõerõs és technikai õrzésvédelmét és ellátja annak szakmai irányítását, felügyeletét;
11. ellátja a Kincstár rendezvényeinek biztonságtechnikai biztosítását;
12. javaslatot tesz a biztonsági célú fejlesztésekre, korszerûsítésekre;
13. a Kincstár által indított beszerzéseket biztonsági szempontból elõzetesen véleményezi, közremûködik a
biztonsági szempontból jelentõs beruházások lebonyolításában;
14. szervezeti javaslatot tesz a biztonsági feladatok ellátására;
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15. koordinálja, ellenõrzi és felügyeli a Kincstár biztonságtechnikai eszközeinek, berendezéseinek tervezésével,
telepítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és ellenõrzésével kapcsolatos mûszaki-technikai feladatokat;
16. intézkedéseket tesz a humánpolitikai biztonság felmérésérõl, kezelésérõl;
17. ellátja az információvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai felügyeletét. Javaslatot tesz az információvédelmi
célú fejlesztésekre és korszerûsítésekre, beszerzéseket kezdeményez;
18. ellátja a külön jogszabályban meghatározott minõsített adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos szakmai
feladatokat;
19. ellátja a Magyar Államkincstár által üzemeltetetett, a szervezet adatait feldolgozó informatikai rendszerek
informatikai biztonságával összefüggõ felügyeleti tevékenységet, ellenõrzi az informatikai biztonsági elõírások
betartását;
20. ellenõrzi az információkezelés feladatkörébe tartozó biztonsági elõírások megtartását, ellenõrzéseirõl
nyilvántartást vezet;
21. gondoskodik a tûzvédelmi elõírások betartatásáról, a tûzvédelmi feladatok idõszakos ellenõrzésérõl, a tûzvédelmi
ellenõrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetésérõl;
22. feladata a Kincstár tûzvédelmi tevékenységének szervezése, irányítása és ellenõrzése, átruházott jogkörben a
tûzvédelmi szakhatósági eljárásokban a Kincstár képviseletének ellátása;
23. ellátja a jogszabályokban meghatározott munkavédelemmel kapcsolatos szakfeladatokat, ellenõrzi a
munkavédelmi elõírások betartását, intézkedik a munkavédelmi szemléken, bejárásokon észlelt hiányosságok
megszüntetésérõl. Irányítja, felügyeli a Kincstár munkavédelmi feladatainak ellátását, gondoskodik a
munkavállalók munkavédelmi oktatásáról;
24. ellátja a polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat.”
30. §

A Szabályzat 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § Az Általános elnökhelyettes
a)

az elnök távollétében ellátja az általános helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat;

b)

irányítja az államháztartás központi kormányzati alrendszer költségvetésének jogszabályokban meghatározott
kincstári végrehajtását;

c)

felügyeli a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek, elõirányzatok és alapok költségvetési gazdálkodásával
kapcsolatos – a Kincstár hatáskörébe tartozó elõirányzat-gazdálkodási, finanszírozási – feladatok végrehajtását;

d)

irányítja a költségvetési-kincstári gazdálkodással összefüggõ jogszabályok tervezeteinek kincstári kialakítását,
véleményezését;

e)

felügyeli a zárszámadás elõkészítésével, összeállításával kapcsolatos feladatokat;

f)

irányítja a költségvetési felügyeleti és a kincstári biztosi rendszer mûködését, javaslatot tesz azok
továbbfejlesztésére;

g)

tagja a Likviditási Bizottságnak;

h)

kiadja az általa irányított szervezeti egységek szakmai tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáról
szóló elnökhelyettesi utasításokat;

i)

kiadmányozza az elnök által delegált, jogszabályok által az elnök hatáskörébe utalt döntéseket, illetve
intézkedéseket;

j)

közvetlenül irányítja és felügyeli az Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Fõosztálya, valamint a
Fejezeti Fõosztály munkáját;

k)

felügyeli a közgazdasági igazgatót, valamint az irányítása alá tartozó fõosztályok tevékenységét;

l)

a j) és a k) pont vonatkozásában ellátja az igazgatóra vonatkozó 6. § (1) bekezdés a)–e) és g) és h) pontjában leírt
feladatokat;

m) ellátja a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekrõl szóló
1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtásából adódó feladatokat.”
31. §

A Szabályzat 52. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Fõosztálya
52. § Az Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Fõosztálya
1.

nyilvántartja a társadalombiztosítási, valamint az elkülönített állami pénzalapok kincstári költségvetését;
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2.

az alapok által benyújtott, jóváhagyott, különbözõ idõtávú elõirányzat-felhasználási terveket nyilvántartásba
veszi, valamint a jóváhagyást igénylõ elõirányzatokat engedélyezésre, valamint felsõ szintû döntésre elõkészíti és
továbbítja az engedélyezõ részére;

3.

a jóváhagyó döntések, illetve a dokumentációk alapján megnyitja a havi elõirányzat-felhasználási kereteket;

4.

fogadja, ellenõrzi és végrehajtja az alapok ellátási, valamint mûködési költségvetésére benyújtott elõirányzatmódosításokat;

5.

az alapok kincstári költségvetésére alapozva tranzakciós kódrendszert mûködtet;

6.

naponta figyelemmel kíséri és nyilvántartja az alapok pénzforgalmi teljesítéseit, ellenõrzi a finanszírozás
folyamatát, rendszeresen értékeli az elõirányzat-gazdálkodás hatékonyságát; a likviditási pozíció ellenõrzésével
naponta biztosítja az alapok költségvetése végrehajtásának operativitását, figyeli a tervezett és jóváhagyott
likviditás alakulását;

7.

adatokat szolgáltat a számlatulajdonosok, valamint – a jogszabályi elõírások alapján – a felügyeleti szervek részére
a kincstári költségvetés végrehajtásáról, a zárt elõirányzatok alakulásáról;

8.

egyezteti az alapok idõszaki pénzforgalmi jelentéseit a kincstári teljesítési adatokkal, javaslatokat alakít ki a
nyilvántartási, valamint a beszámolási rendszer továbbfejlesztésére;

9.

a kincstári költségvetéssel rendelkezõk részére kincstári beszámolót készít a költségvetés éves végrehajtásáról,
szükséges esetben zárszámadást elõkészítõ egyeztetést folytat;

10. idõszakonként elemzi és értékeli az alkalmazott finanszírozási konstrukciók mûködését;
11. elkészíti a társadalombiztosítási költségvetési szervek havi adatszolgáltatásai alapján a személyi juttatásokat
terhelõ közteherutalásokat, figyelemmel kíséri az ügyfél számláján teljesült kiadásokat;
12. a felügyelt szakterületekre vonatkozóan – az éves zárással, a költségvetési év indításával és az évközi kormányzati
intézkedések végrehajtásával összefüggésben – közremûködik a pénzügyi lebonyolítási folyamatok
szervezésében, a Kincstár nyilvántartási és ellenõrzési rendszerének kidolgozásában és továbbfejlesztésében;
13. ellátja a Kormány, az Országgyûlés és a megyei önkormányzatok által alapított közalapítványok számlavezetésével
kapcsolatos feladatokat, szervezi és mûködteti a közalapítványi monitoringrendszert;
14. kapcsolatot tart az intézményekhez kirendelt költségvetési fõfelügyelõkkel és költségvetési felügyelõkkel;
15. kialakítja és mûködteti a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk tevékenységére vonatkozó
részletes eljárási és jelentési rendet;
16. koordinálja a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk feladatkörébe tartozó véleményezéseket;
17. a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk tevékenységéhez kapcsolódó szakértõi anyagokat, illetve
munkájukkal kapcsolatos módszertani problémák körében egységes megoldásokat készít elõ;
18. mûködteti a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk feladatellátáshoz szükséges adatszolgáltatási
rendszert;
19. titkársági, elõkészítõ feladatokat végez a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk részére.”
32. §

A Szabályzat 53. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„53. § A Fejezeti Fõosztály”

33. §

A Szabályzat 53. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Fejezeti Fõosztály]
„j)

34. §

Ellátja jogszabály által újonnan elõírt feladatok végrehajtásához a kincstári informatikai rendszerek fejlesztésének,
ügyvitelének elõkészítését, a szakmai követelmények meghatározását, koordinációját.”

A Szabályzat 53. §-a a következõ m) és n) ponttal egészül ki:
[A Fejezeti Fõosztály]
„m) Kincstár által végzett köztartozás-vizsgálat rendszerének szakmai mûködtetése, koordinálása.
n)

Mûködteti a kincstári biztosi rendszert, szervezi az Ad Hoc Bizottság üléseit, elõkészíti a megbízási szerzõdéseket,
beszámoltatja a biztosokat, továbbá mûködteti a felsõoktatási kincstári megbízotti rendszert.”
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35. §

A Szabályzat 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közgazdasági igazgató irányítása alá az Államháztartási Összefoglaló és Szabályozási Fõosztály, az Államháztartási
Számviteli Fõosztály és a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Fõosztály tartozik.”

36. §

A Szabályzat 55. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Államháztartási Összefoglaló és Szabályozási Fõosztály
55. § Az Államháztartási Összefoglaló és Szabályozási Fõosztály
1.

folyamatosan információt szolgáltat a költségvetési törvény végrehajtásáról, a költségvetési fejezetek és
intézmények, a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok, a nemzetgazdasági jogcímek és azok
teljesítésének vonatkozásában. Teljesíti a kincstár információszolgáltatási kötelezettségét a külsõ szervek részére;

2.

napi gyorsjelentést készít az államháztartás központi alrendszere költségvetésének helyzetérõl és finanszírozásáról;

3.

elkészíti és elemzi a központi alrendszer költségvetésének havi és éves pénzforgalmi mérlegeit;

4.

kialakítja a nemzetgazdasági számlák rendjét. Végzi a kincstári nemzetgazdasági számlák kezelését, az
utalványozás tartalmi és formai ellenõrzését, analitikus nyilvántartását és a jogcímek szerinti könyvelést, az EU
saját források befizetését, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartási feladatokat;

5.

gondoskodik a KESZ terhére, annak forrásaiból – jogszabályban meghatározott feltételekkel – kamatmentes
megelõlegezési, likviditási hitel nyújtásáról;

6.

ellátja a lakáscélú támogatások folyósításával és pénzügyeivel kapcsolatos feladatokat. Szakmailag irányítja a
hitelintézeti adatszolgáltatás, illetve nyilvántartás és a kincstári pénzügyi szabályozás rendjét. Információkat
szolgáltat a lakáscélú támogatások pénzügyeirõl;

7.

végzi a lakás-elõtakarékosság állami támogatás igénylésével, folyósításával és az információs rendszer
mûködésével kapcsolatos feladatokat; nyilvántartást vezet a megkötött szerzõdésekrõl és visszautasítja a
párhuzamos állami támogatás igényléseket; fogadja a lakás-takarékpénztárak által visszautalt állami támogatást,
valamint az adóhatóság végrehajtást követõ befizetéseit és az ezekre vonatkozó adatszolgáltatást; másodfokú
hatóságként eljár lakás-elõtakarékossági állami támogatások visszakövetelésének részletfizetés iránti kérelme
elbírálásában;

8.

az államháztartás központi alrendszerének likviditási pozíciójára vonatkozóan napi bontású elõrejelzéseket készít
és folyamatosan aktualizálja, tájékoztatja a Kincstár szervezetén belül a pénzforgalmi elnökhelyettest, továbbá az
államadósság kezelõt és a Nemzetgazdasági Minisztériumot;

9.

ellátja a közérdekû adatok kérelemre történõ szolgáltatásával kapcsolatban a Kincstárra háruló feladatokat;

10. a honlap mûködésével kapcsolatban ellátja a Kincstárról kialakuló képet befolyásoló stratégiai és arculati döntést
igénylõ kérdések egyeztetésére mûködtetett Honlap Bizottság vezetõi és titkársági feladatait;
11. mûködteti a honlap szerkesztõségét, ennek keretében szakmai ellenõrzési funkciót lát el a kincstári honlapra
szánt tartalmak megjelentetésénél és javaslatokat fogalmaz meg az egységes kincstári weboldal üzemeltetésével
és fejlesztésével kapcsolatban, valamint összehangolja az ehhez kapcsolódó feladatokat;
12. összehangolja és fejleszti a Kincstár feladatkörébe tartozó közgazdasági, statisztikai és pénzügyi jellegû
nyilvántartásokat;
13. elõkészíti az év végi zárást, elõírja a nemzetgazdasági számlákkal kapcsolatos feladatokat az informatikai rendszer
számára, lezárja a kincstári költségvetési évet;
14. közremûködik a költségvetési finanszírozási szükséglet és a várható finanszírozó tételek meghatározásában,
együttmûködik a KESZ napi likviditáskezelésében; közremûködik a nagyösszegû bejelentési kötelezettség
engedélyezésében és ellátja ennek a likviditási tervekbe történõ integrálását;
15. részt vesz a Likviditási Bizottság munkájában, és közremûködik a Nemzetgazdasági Minisztérium havi
költségvetési elõrejelzései kialakításában;
16. a központi költségvetés egyes nemzetgazdasági elõirányzatai vonatkozásában részt vesz a központi költségvetés
tervezésében;
17. nyilvántartja az állam által vállalt egyedi, jogszabályi és a lakáscélú állami kezességeket, garanciákat,
viszontgaranciákat, és negyedévenként adatokat szolgáltat a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Államadósság
Kezelõ Központ Zrt., az Állami Számvevõszék, a Magyar Nemzeti Bank és a nemzetközi szervezetek részére;
18. a devizában történõ kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást fogadja az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. melléklet 12. pontja alapján,
feldolgozza, ellenõrzi és teljesíti az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét;
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19. folyósítja és nyilvántartja az állam terhére szóló bírósági végzések a Magyar Állam számára fizetési kötelezettség
alapját képezõ jogszabály, kormányhatározat alapján megkötött szerzõdésben, jogerõs bírósági ítéletben,
végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegeket, finanszírozza a Magyar
Állam polgári jogviszonyokban történõ képviselete ügyvédi, bírósági és egyéb költségeit a vonatkozó érvényes
szerzõdések, jogerõs bírósági határozatok alapján;
20. kezdeményezi, kidolgozza, véleményezi a költségvetési-kincstári elõirányzat-gazdálkodással összefüggõ
jogszabályok tervezeteit, részt vesz azok egyeztetési folyamatában;
21. feladatkörében javaslatokat tesz a jogszabályokból adódó belsõ szabályozó eszközök módosítására, új belsõ
szabályozó eszközök megalkotására;
22. összefogja és koordinálja az éves költségvetési törvény végrehajtásával kapcsolatos kincstári feladatokra
vonatkozó alapvetõ jogszabályok (különösen az Áht., Ávr.) módosításával, átalakításával kapcsolatos kincstári
véleményeket, gondoskodik az ellentmondások feloldásáról, elkészíti az egységes kincstári észrevételt;
23. rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a Nemzetgazdasági Minisztérium szabályozási témában illetékes azonos
jogállású szervezeti egységeivel a kincstári feladatok egységes elveken alapuló szabályozása és a felmerült
mûködési problémák összehangolt rendezése érdekében.”
37. §

A Szabályzat 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Államháztartási Számviteli Fõosztály]
„56. § Az Államháztartási Számviteli Fõosztály
a)

részt vesz az államháztartás információs rendszerének a statisztikai, a nemzetközi kormányzati pénzügyi
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek és a nemzeti számlák rendszerének összehangolásában;

b)

közremûködik az államháztartási számvitel rendszerének továbbfejlesztésében;

c)

kidolgozza és folyamatosan korszerûsíti a számlarendet (számlatükröt) és a számviteli politikát; szabályozza a
fõkönyvi könyvelés rendjét, gondoskodik a kincstári számlavezetõ rendszerek és az elõirányzat-gazdálkodási
rendszer fõkönyvi moduljának aktualizálásáról;

d)

szakmai koordinációs feladatokat lát el az elemi költségvetésrõl és az éves költségvetési beszámolóról az
államháztartás információs rendszere keretében teljesített adatszolgáltatásokkal kapcsolatban;

e)

teljesíti az államháztartás számviteli beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét; elkészíti a nemzetgazdasági
elszámolások idõközi mérlegjelentését;

f)

gondoskodik az analitikus helyek fõkönyvi feladásainak szabályozásáról, a követelések értékelési szempontjainak
és az értékvesztések elszámolásának meghatározásáról;

g)

adatot szolgáltat a KESZ egyenlegeirõl, a központi költségvetés adósságának törlesztésérõl, az EU-s támogatások
és nemzetközi segélyek devizaszámláinak állományi adatairól a Nemzetgazdasági Minisztérium részére;

h)

teljesíti a zárszámadással kapcsolatos feladatait, eseti és rendszeres információt nyújt a fõkönyvi számlák
forgalmáról és egyenlegérõl;

i)

fogadja a kincstári számlavezetõ rendszerekbõl on-line módon érkezõ napi pénzforgalmi és pénzforgalom nélkül
teljesülõ adatokat, könyveli a Magyar Nemzeti Banktól érkezett kivonatokat, a valutapénztárak és az analitikus
helyek feladásait. Fogadja és könyveli a TSH elõirányzat-gazdálkodási rendszer fõkönyvi feladásait;

j)

rendszeresen egyezteti az analitikát a fõkönyvvel, szakmai kapcsolatot tart az analitikus helyekkel. Intézkedik a
napi jelentés és a fõkönyvi adatok napi egyeztetésében az eltérések rendezése érdekében;

k)

gondoskodik a kincstári honlapon szereplõ, a szakterület által készített információs táblák, szöveges tájékoztatók
elkészítésérõl, szabályzat szerinti frissítésérõl.”

38. §

A Szabályzat 59. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„59. § A Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Fõosztály”

39. §

A Szabályzat 59. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Fõosztály]
„d) Peren kívül elbírálja és folyósítja a Magyar Köztársaság területén tartózkodó szovjet csapatok által szolgálati
kötelezettségük teljesítése közben okozott károkból származó állami kötelezettségek alapján megállapított
kártérítéseket, valamint a 2006. évi Tûzijátékkal kapcsolatos személyi sérüléses kártérítéseket.”
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40. §

A Szabályzat 60. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Informatikai igazgató
60. § (1) Az informatikai igazgató
a) irányítja és összehangolja a központi és a területi szervezeti egységek informatikai munkáját;
b) szakmai irányítást gyakorol a területi szervek pénzügyi, informatikai és koordinációs irodái informatikai
üzemeltetési tevékenysége, a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságon az Informatikai Iroda tevékenysége
felett;
c) javaslatot tesz a Kincstár felhalmozási keretébe tartozó – informatikai eszközök állományát növelõ
beszerzésekre, fejlesztésekre, végrehajtja az azokból adódó feladatokat;
d) javaslatot tesz a Kincstár dologi keretébe tartozó – informatikai tárgyú – szerzõdések megkötésére, illetve
felülvizsgálatára;
e) irányítja a Kincstár tevékenységi körébe tartozó feladatokat támogató alkalmazói rendszerek rendszerszervezési,
szoftverfejlesztési, karbantartási és üzemeltetési tevékenységét;
f) ellenõrzi a szabályozó eszközökben meghatározott informatikai biztonsági követelmények érvényesülését;
g) kialakítja, illetve meghatározza a Kincstár egészére vonatkozó standard informatikai fejlesztési eljárásokat,
folyamatokat, különös tekintettel a fejlesztõi környezetre, programozási, tesztelési módszerekre,
dokumentálási követelményekre;
(2) Az informatikai igazgató irányítása alá az Alkalmazásfejlesztési Fõosztály, az Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési
Fõosztálya, az Informatikai Üzemeltetési Fõosztály és az Önkormányzati Kapcsolatok Informatikai Fõosztálya tartozik.”

41. §

A Szabályzat 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. § Az Alkalmazásfejlesztési Fõosztály
a)

javaslatot tesz a fejlesztések végrehajtásához szükséges külsõ és belsõ erõforrás-allokációra, valamint a
hatékonyságjavító és teljesítménynövelõ fejlesztésekre, a feladataival összefüggõ beszerzésekre;

b)

koordinálja és vezeti a Kincstár saját belsõ, továbbá a kapcsolódó egyéb külsõ szervezetek szervezõi és fejlesztõi
erõforrásait, tevékenységét, igazolja az általuk végzett feladatok teljesítését;

c)

a beérkezõ informatikai fejlesztési igények alapján kidolgozza a feladat pontos leírását, rendszertervet készít,
meghatározza a fejlesztéshez szükséges erõforrásokat, elkészíti a szükséges számítógépes programokat és
dokumentációkat, kézikönyveket, kidolgozza az üzembe helyezési eljárásokat, gondoskodik az adott feladat
határidõre történõ végrehajtásáról;

d)

gondoskodik a Kincstár honlapjának mûködésérõl.”

42. §

A Szabályzat 62. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„62. § Az Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési Fõosztálya”

43. §

A Szabályzat 62. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Alkalmazott Rendszerek Üzemeltetési Fõosztálya]
„e) Gondoskodik az adatkezelés feladatkörébe tartozó biztonsági elõírások megtartásáról.”

44. §

A Szabályzat 63. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„63. § Az Informatikai Üzemeltetési Fõosztály”

45. §

A Szabályzat 63. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Informatikai Üzemeltetési Fõosztály]
„l)

46. §

Meghatározza és jóváhagyja az igényelt beruházások, felújítások, adatátviteli és egyéb információs rendszer
követelményeit, rendszerterveit, vagy azok elveit, valamint közremûködik a lebonyolításban.”

A Szabályzat 64. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„64. § Az Önkormányzati Kapcsolatok Informatikai Fõosztálya”
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47. §

A Szabályzat 64. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Önkormányzati Kapcsolatok Informatikai Fõosztálya]
„d) Gondoskodik az adatkezelés feladatkörébe tartozó biztonsági elõírások megtartásáról.”

48. §

A Szabályzat 64. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Önkormányzati Kapcsolatok Informatikai Fõosztálya]
„i) A szakmai fõosztályok rendelkezései alapján, velük együttmûködve átvezeti a jogszabályi változásokat az
informatikai rendszereken.”

49. §

A Szabályzat 66. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
„n) Ellátja a havi adó- és járulékbevallás, ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak bevallási feladataival kapcsolatos
informatikai szakmai irányítást.”

50. §

A Szabályzat 67. §-a a következõ j)–m) ponttal egészül ki:
„j) Ellátja a havi adó- és járulékbevallás, ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak bevallási feladataival kapcsolatos
szakmai irányítást.
k)

l)

A területi szerveknél mûködõ lebonyolítási számlák tekintetében:
ka) kialakítja a számviteli eljárásrendet és elkészíti a hozzá tartozó belsõ szabályozási eszközöket;
kb) ellátja a pénzügyi, fõkönyvi és analitikus könyvelési feladatok irányítását;
kc) ellenõrzi és összefogja a területi szervek lebonyolítási területének munkáját;
kd) koordinálja a lebonyolítási terület munkáját együttmûködve az érintett szakmai fõosztályokkal;
ke) elvégzi a technikai adószámok adófolyószámla monitoringját.
Kidolgozza az önkormányzati nettó finanszírozás lebonyolításának szabályait és a feladatok idõbeni lebonyolítását
tartalmazó aktuális ûrlapgarnitúrát.

m) Ellátja az önkormányzati körben a nettó finanszírozással kapcsolatos operatív végrehajtási feladatokat, havonta
átadja az Önkormányzati Fõosztály részére az utalási állományokat.”
51. §

A Szabályzat 68. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„68. § Az Önkormányzati Fõosztály”

52. §

A Szabályzat 68. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Önkormányzati Fõosztály]
„f) Ellátja az önkormányzati körben a nettó finanszírozás, a nettó körön kívüli támogatások utalását, továbbá a
finanszírozási lebonyolítási számlák kezelését, a megosztott illetékbevételek utalásával kapcsolatos feladatokat.”

53. §

A Szabályzat 69. §-a a következõ nyitó szövegrésszel egészül ki:
„69. § A Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály”

54. §

A Szabályzat 69. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály]
„d) Ellátja a lakosság vezetékesgáz-fogyasztásának és távhõfelhasználásának szociális támogatásával összefüggõ,
ráháruló közremûködõi feladatokat, beleértve az állampénztári irodák gáz- és távhõszolgáltatókkal kapcsolatos
ellenõrzési tevékenységének koordinálását.”

55. §

A Szabályzat 69. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály]
„g) Az állampénztári irodák bevonásával, illetve önállóan ellenõrzi a hitelintézetek lakástámogatások nyújtásához
kapcsolódó tevékenységét.”

56. §

A Szabályzat 69. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály]
„j) Ellátja a budapesti 4-es metróvonal finanszírozására kötött, háromoldalú – Budapest Fõváros Önkormányzata,
Budapest Közlekedési Zrt., Kincstár – szerzõdésben rögzített pénzügyi lebonyolítási feladatokat.”
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A Szabályzat 69. §-a a következõ m) ponttal egészüli ki:
„m) Ellátja a nem családtámogatási kifizetõhely munkáltatók apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény elszámolással
kapcsolatos ellenõrzési és egyéb feladatok szakmai irányítását.”

58. §

59. §

A Szabályzat a következõ 69/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Pénzforgalmi elnökhelyettes
69/A. § A pénzforgalmi elnökhelyettes
a)

felelõs a Kincstár hatáskörébe tartozó pénzforgalmi, számlavezetési és értékpapír-forgalmazási feladatok
szabályozásáért, irányításáért;

b)

vezeti a Kincstár tevékenységi körében a pénzforgalmi szolgáltatást érintõ végrehajtási feladatok szabályozását,
illetve gondoskodik a belsõ szabályozó eszközök tervezeteinek elkészítésérõl;

c)

gondoskodik a KESZ-likviditás kezelésérõl a költségvetési prognózisok figyelembevételével, mûködteti a
Likviditási Bizottságot;

d)

irányítja a visszatérítési kötelezettséggel nyújtott, valamint a követeléssé vált, pályázatos úton kihelyezett
támogatásokból keletkezett, valamint az ún. belföldi állami követelések kezelését;

e)

felügyeli a kincstári monitorigrendszert;

f)

kiadja az általa irányított szervezeti egységek szakmai tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáról
szóló elnökhelyettesi utasításokat;

g)

kiadmányozza az elnök által delegált, jogszabályok által az elnök hatáskörébe utalt döntéseket, illetve
intézkedéseket;

h)

irányítja a megyei igazgatóságok Állampénztári irodáinak feladatkörébe tartozó szakmai tevékenységét;

i)

felügyeli a Pénzforgalmi Fõosztályt, a Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelõ Fõosztályt, valamint a
Pénzforgalmi Hálózatirányítási Fõosztályt.”

A Szabályzat a következõ 69/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelõ Fõosztály
69/B. § A Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelõ Fõosztály
a)

a keretgazdákkal, minisztériumokkal kötött megbízási szerzõdés alapján ellátja a visszatérítési kötelezettséggel
nyújtott, valamint különbözõ eljárás alapján követeléssé vált vissza nem térítendõ, pályázatos úton kihelyezett
támogatásokból keletkezett követelések kezelését;

b)

kezeli a jogszabály, megbízás és egyedi felkérés alapján a Kincstárra bízott ún. belföldi állami követeléseket, a
központi költségvetés külföldi követeléseit, valamint egyedi meghatalmazás alapján kiadja a szükséges kezesi
nyilatkozatokat;

c)

ellátja a Hadigondozottak Közalapítványa kezelésével kapcsolatos, továbbá az életüktõl és szabadságuktól
politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlásával összefüggõ feladatokat;

d)

a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelõjeként végzi az alap mûködtetési feladatait,
egyedileg lefolytatja a kártalanítási eljárást;

e)

ellátja a szakmai felügyeletét az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, jogszabályban és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban részletezett, Kincstárra háruló ellenõrzési feladatoknak;

f)

a Strukturális Alapokból származó pénzeszközökhöz kapcsolódóan közremûködik az NFT. I. zárásához kapcsolódó
ellenõrzési és követeléskezelési tevékenységben;

g)

mûködteti és folyamatosan fejleszti a kincstári monitoringrendszert;

h)

vezeti az uniós forrásokkal kapcsolatban a jogszabályban meghatározott számviteli nyilvántartásokat, és teljesíti a
beszámolási kötelezettséget;

i)

gondoskodik a költségkompenzációs, valamint a rehabilitációs költségtámogatásban részesülõ munkáltatók
ellenõrzésével kapcsolatos feladatok lebonyolításáról;

j)

egyedi megbízás alapján ellátja a kincstári körbe tartozó intézmények által a munkavállalóik részére nyújtott
lakáscélú támogatások kezelésének feladatait;

k)

ellátja a területi szervek állampénztári irodái tevékenységének szakmai felügyeletét az általuk kezelt feladatokkal
összefüggésben.”
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60. §

A Szabályzat a következõ 69/C. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Pénzforgalmi Fõosztály
69/C. § A Pénzforgalmi Fõosztály
a) ellátja a kincstári számlavezetõ rendszer, valamint a kincstári kártyarendszer központi törzsadat kezelésével
kapcsolatos feladatokat;
b) ellátja a kincstári ügyfelek készpénzforgalmának biztosításához szükséges központi feladatokat;
c) gondoskodik a kincstári kártyarendszerhez, valamint a bankkártya-elfogadási tevékenységhez kapcsolódó
központi feladatok ellátásáról;
d) ellátja a Kincstár befektetési és kiegészítõ befektetési szolgáltatási tevékenységét az állam által kibocsátott,
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok körében;
e) ellátja a Kincstár által alkalmazott elektronikus értékpapír-kereskedési rendszer alkalmazásgazdai feladatait;
f) gondoskodik az MNB-nél vezetett KESZ tranzakciós állományok feldolgozásáról, egyeztetésérõl;
g) ellátja a Kincstár belföldi elszámolásforgalmi rendszerekkel történõ adatforgalmazását, feldolgozását,
egyeztetését;
h) gondoskodik a Kincstár számlavezetéséhez kapcsolódó pénzforgalmi megbízások és adatállományok
elektronikus forgalmazási és feldolgozási feladatainak végrehajtásáról, valamint az ezt biztosító alkalmazás
ügyviteli és technikai mûködtetésérõl;
i) gondoskodik az elektronikus eljárási és cégbírósági illetékkel kapcsolatos adatok feldolgozásáról, külön
megállapodás alapján közremûködik az EFER mûködtetésében és üzemeltetésében;
j) gondoskodik a Kincstár számlavezetõ rendszerének napnyitási és napzárási feladatainak ellátásáról, végrehajtja a
rendszerhez kapcsolódó önálló alkalmazásokat;
k) ellátja a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatos jogszabályban elõírt központi feladatokat az
állampapír-forgalmazás területén.
l) koordinálja az állampénztári irodák számlavezetési tevékenységét;
m) részt vesz az elszámolásforgalmi konstrukciók kialakításában, azok gyakorlati megvalósításában, szükség szerint
javaslatot tesz a meglévõ folyamatok módosítására.”

61. §

A Szabályzat a következõ 69/D. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Pénzforgalmi Hálózatirányítási Fõosztály
69/D. § A Pénzforgalmi Hálózatirányítási Fõosztály
a) kezdeményezi, kidolgozza, véleményezi a költségvetési-kincstári gazdálkodással, a pénzforgalmi
szolgáltatásokkal, a pénzmosással és az EU-pénzeszközök felhasználásával összefüggõ jogszabályok tervezeteit,
részt vesz azok egyeztetési folyamatában;
b) ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben és a
belsõ szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos feladatokat a kijelölt személy és helyettese útján;
c) feladatkörében javaslatokat tesz a jogszabályokból adódó belsõ szabályozó eszközök módosítására, új belsõ
szabályozó eszközök megalkotására;
d) elkészíti és aktualizálja a Kincstár pénzforgalmának lebonyolításához, a forint- és devizaszámla-vezetéshez
kapcsolódó belsõ szabályozó eszközöket; gondoskodik a területi szervek pénz- és értékkezelési tevékenységének,
készpénzforgalmának, az eljárásiilleték-fizetésnek, hatósági letétkezelésének, a készpénz-helyettesítõ fizetési
eszközöknek és szolgáltatásoknak, valamint az értékpapír-forgalmazásnak és az üzletszabályzatnak a
szabályozásáról; központilag menedzseli a kincstári kártyarendszert és a bankkártya-elfogadást; közremûködik a
Kincstár hirdetményeinek – számlavezetési, készpénzforgalmi, értékpapír-forgalmazási, kincstári kártyarendszer
alkalmazási –, ügyfél-tájékoztatóinak elõkészítésében, kiadásában és aktualizálásában;
e) közremûködik a pénzforgalomhoz és a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzõdések elõkészítésében,
egyeztetésében, módosításában;
f) a Kincstár pénzforgalmi és pénzügyi szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélmegkeresésekkel, reklamációkkal
kapcsolatban közremûködik a szakmai állásfoglalások kialakításában;
g) részt vesz új pénzügyi konstrukciók kidolgozásában, a jelenlegi szolgáltatások továbbfejlesztésében, a
termékfejlesztési feladatok koordinálásában, az új és a továbbfejlesztett szolgáltatások szabályozásában, illetve
bevezetésében, egyúttal forgalmi és állományi adatokat, díjbevételeket gyûjt, statisztikát és elemzéseket készít;
h) részt vesz a magyar állam nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézetekkel való együttmûködésével, tagságával
összefüggõ pénzügyi feladatok lebonyolításában;
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folyamatosan biztosítja a kincstári számlakör likviditását;

j)

szakmailag felügyeli és koordinálja az Állampénztári irodák feladatkörébe tartozó tevékenységét.”
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62. §

A Szabályzat 72. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája az (1) bekezdésen kívül:]
„c) devizaszámlát vezet a nemzetközi szerzõdések alapján a magyar állam, illetve a kincstári ügyfelek részére nyújtott
támogatásokhoz, pályázatokhoz, építtetõi fedezetkezeléshez kapcsolódóan és lebonyolítja a devizaforgalmat.”

63. §

A Szabályzat 72. § (7) bekezdésében „A pályázatos támogatások pénzügyi lebonyolításával és követeléskezelésével
kapcsolatban:” szövegrész helyébe az „A pályázatos, illetve vis maior támogatások pénzügyi lebonyolításával és
követeléskezelésével kapcsolatban:” szöveg lép.

64. §

A Szabályzat 72. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pályázatos, illetve vis maior támogatások pénzügyi lebonyolításával és követeléskezelésével kapcsolatban:]
„a) ellátja a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programokhoz kapcsolódó szerzõdésmódosítási és
ellenõrzési feladatokat;”

65. §

A Szabályzat 72. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Ellátja a fedezetkezelésbõl adódó feladatokat.”

66. §

A Szabályzat 72. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ellátja a nem családtámogatási kifizetõhely munkáltatók apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény elszámolással
kapcsolatos ellenõrzési és egyéb feladatokat.”

67. §

A Szabályzat 73. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Gondoskodik a havi adó- és járulékbevallás javításáról, a havi számfejtési adataival való egyezõségrõl.”

68. §

A Szabályzat 74. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ellátja személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a havi adó- és járulékbevallás
javításáról, a havi számfejtési adataival való egyezõségrõl.”

69. §

A Szabályzat 75. § (2) bekezdése a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
[Az iroda az illetményszámfejtéssel kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatok vonatkozásában:]
„i) egyezteti a könyvelésfinanszírozás adatait az önkormányzatok és a központi költségvetési szervek nettó
finanszírozási adataival;
j)

negyedévente feladást készít az Intézményi Gazdálkodási Fõosztály részére a szakmai és egyéb megállapodások
alapján a számlázandó tételekrõl.”

70. §

A Szabályzat 75. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az iroda a családtámogatással és fogyatékossági támogatással kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatok
vonatkozásában:]
„h) nyilvántartást vezet a gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ
költségek elszámolását benyújtó munkáltatókról, formai, jogszabályban elõírt tartalmi és összegszerû ellenõrzést
végez a benyújtott munkáltatói igények befogadásakor, ellátja a folyósítással kapcsolatos feladatokat, valamint
negyedévente jelentést készít a Családtámogatási Fõosztály és a Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály részére a
kifizetett távolléti díjakról és azok közterheirõl.”

71. §

A Szabályzat 76. § (2) bekezdése a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
[Az iroda az illetmény-számfejtéssel kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatok vonatkozásában:]
„i) egyezteti a könyvelésfinanszírozás adatait az önkormányzatok és a központi költségvetési szervek nettó
finanszírozási adataival;
j)

negyedévente feladást készít az Intézményi Gazdálkodási Fõosztály részére a szakmai és egyéb megállapodások
alapján a számlázandó tételekrõl.”
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A Szabályzat 76. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az iroda a családtámogatással és a fogyatékossági támogatással kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatok
vonatkozásában:]
„h) nyilvántartást vezet a gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ
költségek elszámolását benyújtó munkáltatókról, formai, jogszabályban elõírt tartalmi és összegszerû ellenõrzést
végez a benyújtott munkáltatói igények befogadásakor, ellátja a folyósítással kapcsolatos feladatokat, valamint
negyedévente jelentést készít a Családtámogatási Fõosztály és a Támogatásokat Közvetítõ Fõosztály részére a
kifizetett távolléti díjakról és azok közterheirõl.”

73. §

A Szabályzat 1. számú függeléke helyébe jelen melléklet függeléke lép.

74. §

A Szabályzat 4. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
a)

[A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb törvények:] nyitó szövegrészt követõen az
r) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„r) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,”

b)

[A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb kormányrendeletek:] nyitó szövegrészt
követõen a b) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;”

c)

[A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb kormányrendeletek:] nyitó szövegrészt
követõen a d) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5) Korm. rendelet,”

d)

[A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb kormányrendeletek:] nyitó szövegrészt
követõen az f) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,”

e)

[A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb kormányrendeletek:] nyitó szövegrészt
követõen az n) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„n) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,”

75. §

A Szabályzat 6. számú függelék I. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek alcím 1. pont c) alpontja a következõ
bekezdéssel egészül ki:
[Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a kormánytisztviselõ, aki:
c) feladatai ellátása során a költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás, valamint az elkülönített állami pénzalapok, a fejezeti kezelésû elõirányzatok az
önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében:]
„– Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Fõosztály azon kormánytisztviselõi, akik a bankszámlák felett rendelkezési
jogosultsággal rendelkeznek,”

76. §

A Szabályzat 7. számú függelék II. Foglalkoztatottak létszáma a Magyar Államkincstárban alcím 2.1., 2.2. és 2.3. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[II. Foglalkoztatottak létszáma a Magyar Államkincstárban]
„2.1. A Magyar Államkincstárban teljes munkaidõben foglalkoztathatók létszáma: 4100 fõ.
2.2. A Magyar Államkincstár központi szervének létszáma 519 fõ, amelybõl
– az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységeknél foglalkoztathatók létszáma 71 fõ;
– az általános elnökhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete alatt álló szervezeti egységeknél
foglalkoztathatók létszáma 94 fõ;
– a hálózatirányítási elnökhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél
foglalkoztathatók létszáma 77 fõ;
– a pénzforgalmi elnökhelyettes közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél
foglalkoztathatók létszáma 58 fõ;
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– a gazdasági vezetõ közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél foglalkoztathatók
létszáma 62 fõ;
– az uniós támogatási igazgató közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél
foglalkoztathatók létszáma 26 fõ;
– az informatikai igazgató közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél
foglalkoztathatók létszáma 131 fõ.
2.3. A Megyei Igazgatóságokon foglalkoztathatók létszáma 3581 fõ.”
77. §

(1) Hatályát veszti a Szabályzat 32. §-a, 39. § (3) és (4) bekezdése, 43. §-a, 54. § (1) bekezdés g), h), i) és m) pontja,
57. §-a, 58. §-a, 60/A. §-a, 63. § m) pontja, a 75. § (10) bekezdése, 77. § (6) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Szabályzat 4. függelékében
a) „A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb kormányrendeletek:” nyitó
szövegrészt követõen a g) pont,
b) „A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb miniszteri rendeletek:” nyitó
szövegrészt követõen az a) pont,
(3) Hatályát veszti a Szabályzat melléklete, és annak 1., 2., 3., 4., 5/a., 5/b., 6. függeléke.
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1. függelék a 12/2012. (VI. 8.) NGM utasításhoz
„1. függelék a Szervezeti és Mûködési Szabályzathoz
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2012. július 2-án – a felszámolók névjegyzékében 108. sorszám
alatt nyilvántartott „ADÓAKTUÁL“ Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: 15-09-060631) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Nagy-Fendrik Melitta
Lakóhely: 6758 Röszke, Deák Ferenc u. 30.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2012. július 2-án – a felszámolók
névjegyzékében 7. sorszám alatt nyilvántartott Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: 01-09-709122) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Király István
Lakóhely: 1133 Budapest, Zsilip u. 4. I. em. 18.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2012. június 25-én a felszámolók névjegyzékében 112. sorszám
alatt nyilvántartott APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 18-09-000366) adataiban
az alábbi változásokat vezette át.
Bejegyezve:
Fióktelep: 8960 Lenti, Kossuth Lajos u. 3/G I. em. 1.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2012. június 25-én – a felszámolók
névjegyzékében 11. sorszám alatt nyilvántartott BIS Csõdgondnok és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043489) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott közgazdászok, jogászok, könyvvizsgálók
Könyvvizsgáló: Poesz Csaba
Lakóhely: 1161 Budapest, Rákospalotai határ út 33.
***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2012. június 19-én a felszámolók névjegyzékében 40. sorszám
alatt nyilvántartott GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaságnál (Cg.: 01-10-042573) az alábbi változásokat vezette át.
Törölve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Töpler Beatrix
Lakóhely: 1173 Budapest, Kaszáló utca 44.
Bejegyezve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Töpler Beatrix
Lakóhely: 1194 Budapest, Kisviola utca 38.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Dr. Mihályi Judit
Lakóhely: 6726 Szeged, Liga utca 5.
Bornemissza Andrea
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2.
Gál Katalin
Lakóhely: 1134 Budapest, Váci út 51/B
dr. Feketéné Földi Katalin
Lakóhely: 5000 Szolnok, Szellõ út 51.
dr. Kispál Beáta
Lakóhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 15.
Zöld Péter
Lakóhely: 2119 Pécel, Kelõ u. 13/B
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott közgazdászok, jogászok, könyvvizsgálók
Jogász: dr. Mészáros Éva
Lakóhely: 1158 Budapest, Apolló u. 4/A
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2012. június 21-én a felszámolók névjegyzékében 42. sorszám
alatt nyilvántartott Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-920128)
az alábbi változásokat vezette át.
Törölve:
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója
Ügyvezetõ: Fábián László Balázs
Lakóhely: 1115 Budapest, Háros u. 115. C ép.
Felügyelõbizottsági elnök: dr. Király László
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Õrtorony u. 4.
Könyvvizsgáló: dr. Vörös Lászlóné
Lakóhely: 1029 Budapest, Gyulai P. u. 23.
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Bejegyezve
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója
Ügyvezetõ: dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna Erzsébet
Lakóhely: 1046 Budapest, Szõnyi István u. 18.
Felügyelõbizottsági elnök: Tarjánné dr. Molnár Eleonóra
Lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 3.
Könyvvizsgáló: dr. Sugár Dezsõ
Lakóhely: 1125 Budapest, Diós árok 56.
Törölve:
A felszámoló tevékenysége
Fõtevékenysége:
7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyezve:
A felszámoló tevékenysége
Fõtevékenysége:
6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Ziaja Györgyné
Lakóhely: 2141 Csömör, Körmendi u. 23/A

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Varga Jenõ
Lakóhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
***
A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2012. június 20-án a felszámolók névjegyzékében 75. sorszám
alatt nyilvántartott TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál
(Cg.: 01-10-045659) az alábbi változást vezette át.
Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Auth Róbert
Lakóhely: 7693 Pécs, Tömörkény István u. 2/C
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítésérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az adópolitikáért, az államháztartásért, a
pénz,- tõke és biztosítási piac szabályozásáért, valamint 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
Név

Somogyi Csizmazia György

Város

Komárom

At

Igen

Áhszüi

Nem

Bbt

Nem

Bt

Nem

Bit

Nem

Bk

Nem

Ksz

M

Nm

Oasz

Nem

Igen

Nem

Nem

R

Igen

E

Igen

PÜSZÜ

Igen

P

Nem

Szbr

Nem

Üszüi

Nem

Vüi

Vp
és Vü

Vjüi

Igen

Nem

Nem

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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valamint

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

901782
sorszámú üzletkötõi igazolvány használata 2012. június
22-tõl érvénytelen;
valamint
902172
sorszámú üzletkötõi igazolvány használata 2012. június
26-tól érvénytelen;
valamint
2040226–2040250
sorszámú nyugtatömb használata 2012. június 26-tól
érvénytelen;
és
2215801–2215850
sorszámú nyugtatömb használata 2012. július 4-tõl
érvénytelen.

*
A D.I.S. Alarm Vagyonvédelmi Kft. (1133 Budapest, Gogol
u. 5–7.) bejelentése:
DY7E-D 952850–952900
sorszámú számlatömb elveszett, a DY7E-D 952878 sorszámtól
használata 2012. április 20-tól érvénytelen.

A Klímger Szolgáltató Bt. bejelentése:
Klímger Szolgáltató Bt.
2141 Csömör, Szent László u. 18.
Adószám: 21050990-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-041422
feliratú cégbélyegzõ 2012. július 6-tól érvénytelen.

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
2017301–2017350
2018001–2018050
2019201–2019250
2156101–2156150
sorszámú átvételi elismervénytömb használata 2012. június
14-tõl érvénytelen;

*
A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:
4894141–4894170
4555771–4555800
sorszámú nyugtatömb használata 2012. május 8-tól
érvénytelen;
valamint
5092531–5092560
sorszámú nyugtatömb használata 2012. június 26-tól
érvénytelen;
és
5163331–5163360
sorszámú nyugtatömb használata 2012. június 28-tól
érvénytelen.
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II. GAZDASÁG
JOGSZABÁLYOK

2012. évi
LV. törvény
2012. évi
LXXXVIII. törvény

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
módosításáról ............................................................................... 3015
A termékek piacfelügyeletérõl ............................................... 3025

103/2012. (V. 25.)
Korm. rendelet

A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról ....................... 3038

140/2012. (VII. 2.)
Korm. rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról ...................... 3040

144/2012. (VII. 3.)
Korm. rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó
egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel
összefüggõ, valamint a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról .......... 3041

10/2012. (V. 18.)
NGM rendelet

Az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról .............................................................................................. 3043
A fegyverek, lövõkészülékek, valamint ezek lõszereinek
vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról ..................................................................................... 3045

12/2012. (VI. 25.)
NGM rendelet
KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ
ESZKÖZÖK

1222/2012. (VII. 3.)
Korm. határozat

A 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok
indikátorokat érintõ módosításáról*..................................... 3046

13/2012. (VI. 8.)
NGM utasítás

Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintõ,
külön jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl ...................... 3046
Az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelöléséhez
kapcsolódó hatósági döntéseket elõkészítõ kijelölési
bizottságról ................................................................................... 3049

14/2012. (VI. 8.)
NGM utasítás

ALAPÍTÓ OKIRATOK

A Nemzetgazdasági
Minisztérium
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
alapító okirata
A nemzetgazdasági
miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
alapító okirata

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER
KÖZLEMÉNYE

* A Korm. határozat mellékletei a Magyar Közlöny 84. számában találhatóak.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben) ...................... 3050

A Nemzeti Innovációs Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) .......................................... 3052

Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
által 2012. június 1. és 2012. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl ................................................................................................. 3054
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2012. évi LV. törvény
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról*
1. §

(1) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy, továbbá a békéltetõ testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet,
egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,”
(2) Az Fgytv. 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„h) közszolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá
tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott víziközmû-szolgáltatás, távhõszolgáltatás, települési szilárd és
folyékony hulladék rendszeres begyûjtésére, gyûjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatás,
kéményseprõ-ipari szolgáltatás, elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamos energia egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerzõdés vagy hálózathasználati szerzõdés
alapján nyújtandó szolgáltatás, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére
földgáz-kereskedelmi szerzõdés vagy elosztóhálózat-használati szerzõdés alapján nyújtandó szolgáltatás,”
(3) Az Fgytv. 2. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„n) egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére
vonatkozó ár,”

2. §

Az Fgytv. 4/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a gyártó nem tesz eleget a (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének, a forgalmazó – a gyártó által
rendelkezésére bocsátott azonosító jelölések felhasználásával – köteles azt pótolni.”

3. §

Az Fgytv. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla Posta Elszámoló Központon keresztüli
készpénzbefizetéssel történõ kiegyenlítését, valamint – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a számla nyomtatott
példányának egyszeri kiadását külön díj fizetéséhez nem kötheti.”

4. §

Az Fgytv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § Olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály megfelelõségértékelési kötelezettséget ír elõ, csak a vonatkozó
megfelelõségértékelési eljáráshoz tartozó megfelelõségi tanúsítvánnyal, megfelelõségi nyilatkozattal, illetve
megfelelõségi jelöléssel együtt forgalmazható.”

5. §

(1) Az Fgytv. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját
Magyarország törvényes fizetõeszközében kifejezve, a fizetõeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft)
megjelölve kell feltüntetni.”
(2) Az Fgytv. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát – amennyiben jogszabály
eltérõen nem rendelkezik –, az egységárat is meg kell adni.”

6. §

Az Fgytv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állam a fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményekkel, a fogyasztóvédelmi
hatósággal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel együttmûködve látja el.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.
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7. §

Az Fgytv. 17/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyérõl, a panaszügyintézés helyérõl – ha az nem
egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer
sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. §
szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési
címérõl, illetve internetes címérõl, telefonszámáról. Üzlettel rendelkezõ vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti
tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére
történõ forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén
a fogyasztónak legkésõbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejûleg megküldeni,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.
(4) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles
egyedi azonosítószámmal ellátni.
(5) A panaszról felvett jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok
jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzõkönyvet felvevõ személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzõkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz
egyedi azonosítószáma.
(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérõen nem
rendelkezik – a beérkezését követõen harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidõt jogszabály, hosszabb határidõt törvény állapíthat meg. A panaszt
elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megõrizni, és azt
az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(8) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak
jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság,
illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltetõ testület levelezési címét.”

8. §

Az Fgytv. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/B. § (1) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb
vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók tájékoztatására köteles ügyfélszolgálat mûködtetésérõl
gondoskodni oly módon, hogy az – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyfelek részére nyitva álló
helyiségben kerüljön kialakításra.
(2) Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, illetve
mûködésének feltételeirõl oly módon köteles gondoskodni, hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való
hozzáférés – az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézségekkel
a fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosítani legalább azt, hogy
a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra között
legalább tizenkét órán keresztül folyamatosan nyitva tartson,
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b) a telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat legalább a hét egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább
tizenkét órán keresztül folyamatosan elérhetõ legyen,
c) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak lehetõségük
legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására,
a személyes ügyintézés idõpontja igénylésének napjától számított öt munkanapon belül a szolgáltató köteles
személyes ügyfélfogadási idõpontot biztosítani a fogyasztó számára,
d) az elektronikus eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget biztosítva –
folyamatosan elérhetõ legyen, illetve
e) amennyiben országos hálózattal rendelkezik, minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot mûködtessen.
(3) Telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására
biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyintézést.
Az ügyfélszolgálathoz beérkezõ valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó
közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. § (5) bekezdése
szerinti tartalmi elemeket – ide nem értve a panasz elõterjesztésének helyét, a fogyasztó által bemutatott bizonyítékok
jegyzékét, a jegyzõkönyvet felvevõ személy aláírását, valamint a jegyzõkönyv felvételének helyét és idejét –,
a jegyzõkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellõzhetõ. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell
ellátni, öt évig meg kell õrizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A vállalkozás
a hangfelvétel készítésével, megõrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségérõl, továbbá
az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások tevékenységére vonatkozó törvény vagy az annak felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendelet
a) az ügyfélszolgálat mûködésére vonatkozóan további részletes szabályokat állapíthat meg,
b) az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel indokolt esetben a (2) bekezdés a) pontjától
eltérõ nyitva tartást írhat elõ, ha a hét egy munkanapján a meghosszabbított nyitva tartás 20 óráig, vagy külön
törvényben meghatározott ügyfélszolgálati fiókiroda esetében 18 óráig biztosított.
(5) A 17/A. §-tól eltérõen az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és
intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követõ tizenöt napon belül
megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
(6) Az (5) bekezdés szerinti válaszadási határidõ helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének
szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidõ
meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidõ letelte elõtt tájékoztatni kell.
(7) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttmûködni
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.
(8) Az e § szerinti telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem mûködtethetõ.”
9. §

10. §

Az Fgytv. 18. § (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokról és
kötelezettségekrõl.”
(1) Az Fgytv. 21. § (3) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A békéltetõ testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte.”
(2) Az Fgytv. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kijelölés során biztosítani kell, hogy a testületnek mind a kamara, megyei (fõvárosi) agrárkamarák, mind
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által jelölt személyek között legyen olyan tagja, aki megfelel
a 25. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.”
(3) Az Fgytv. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A békéltetõ testületi tagok kijelölését követõen a tagok összehívásával megalakul a békéltetõ testület.”
(4) Az Fgytv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A békéltetõ testület megbízatása négy évre szól. A békéltetõ testületi tagok újra kijelölhetõek.”
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11. §

Az Fgytv. 22. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 21. § (3) bekezdésében foglalt feltétel teljesülésének vizsgálata érdekében a békéltetõ testületi tagok kijelölése
során a tagnak jelölt személy életkorát hatósági igazolvánnyal igazolja.”

12. §

Az Fgytv. 22/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alkalmassági feltételek teljesülése, a kizáró okok, valamint a 21. § (3) bekezdésében foglalt feltétel vizsgálata
céljából a békéltetõ testület elnöke kezeli a békéltetõ testületi tagnak jelölt személy
a) 21. § (3) bekezdésében foglalt feltétel teljesülésének vizsgálata céljából történt adatszolgáltatásban,
b) 22. § (1) bekezdés szerinti végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokban,
c) 22. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állásának megállapítása céljából történt
adatszolgáltatásban, valamint
d) a 22. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kizáró okok fenn nem állásának megállapítása céljából kiállított
hatósági bizonyítványban
foglalt személyes adatait.”

13. §

Az Fgytv. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista tartalmazza a tagok nevét, felsõfokú végzettségük oklevél
szerinti megnevezését, szakterületük és a tagot jelölõ szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekbõl nyilvános
adatok. Az elnök a testületi tagok listáját megküldi a békéltetõ testület mûködési feltételeit biztosító kamarának,
valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszternek.”

14. §

(1) Az Fgytv. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A békéltetõ testületi tag megbízatása megszûnik)
„a) a békéltetõ testület megbízatása idõtartamának lejártával,”
(2) Az Fgytv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a békéltetõ testületi tag megbízatása e törvényben szabályozott bármely okból megszûnik, helyette
a békéltetõ testületi tag jelölésére vonatkozó rendelkezések megfelelõ alkalmazásával új testületi tagot kell kijelölni.
Ha a békéltetõ testületi tag megbízatása az (1) bekezdés b–f) pontja alapján szûnik meg, a folyamatban lévõ ügyekben
a békéltetõ testület elnöke jelöli ki a megszûnt megbízatású tag helyett eljáró tagot.”

15. §

Az Fgytv. 25. § (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Nem jelölhetõ ki az eljáró tanács tagjának az a békéltetõ testületi tag, aki az üggyel kapcsolatban a fogyasztónak vagy
a vállalkozásnak tanácsot adott. E követelmény érvényesülésérõl a békéltetõ testület elnöke az eljáró tanács tagjainak
29. § (5) bekezdése szerinti jelölése során is gondoskodik.”

16. §

Az Fgytv. 26/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26/A. § (1) A békéltetõ testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelõ formában
tájékoztatást adni a hatáskörérõl, illetékességérõl, eljárásának szabályairól és költségeirõl, a kötelezést tartalmazó
határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeirõl, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és
a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeirõl, és arról, hogy a békéltetõ testület eljárása
nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetõségét.
(2) A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére a fogyasztót megilletõ jogokkal, kötelezettségekkel
kapcsolatban teljesített tanácsadásról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a fogyasztó, illetve a vállalkozás nevét,
b) a tanácsot adó személy nevét,
c) a tanácsadás idõpontját és
d) a tanácsadással érintett ügy rövid tartalmi összefoglalását.”

17. §

(1) Az Fgytv. 28. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell)
„f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltetõ testület eljárását nem kezdeményezte,
közvetítõi eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
elõterjesztésére nem került sor,”
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(2) Az Fgytv. 28. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell)
„h) a fogyasztó aláírását.”
(3) Az Fgytv. 28. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2)–(4) bekezdésben foglaltaknak, a békéltetõ testület elnöke a hiány megjelölésével
– a kérelem beérkezésétõl számított tizenöt napon belül – pótlásra hívja fel a kérelmezõt.”
18. §

(1) Az Fgytv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eljárás megindulásától kezdõdõ határidõk számításakor az eljárás megindulásának napja az a nap, amelyen
a kérelem a békéltetõ testület elnökéhez beérkezik, hiánypótlásra történõ felhívás esetén az a nap, amelyen
a kérelmezõ a hiánypótlásnak eleget tett.”
(2) Az Fgytv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elnök az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó
ugyanazon jog iránt korábban más békéltetõ testület elõtt eljárást indítottak, közvetítõi eljárást indítottak, per van
folyamatban vagy annak tárgyában már jogerõs ítéletet hoztak.”
(3) Az Fgytv. 29. § (7) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél – az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétõl számított –
tizenöt napon belül nem nyilatkozik.”

19. §

Az Fgytv. 29/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29/A. § (1) A békéltetõ testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok
kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni.
(2) A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,
ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltetõ testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

20. §

Az Fgytv. a következõ 29/C. §-sal egészül ki:
„29/C. § A békéltetõ testület eljárása során az eljáró tanács vagy annak tagja nem adhat tanácsot a fogyasztót megilletõ
jogokról és kötelezettségekrõl.”

21. §

Az Fgytv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követõen a kérelmet
megalapozatlannak találja.”

22. §

(1) Az Fgytv. 33. § (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A jogi képviselettel összefüggésben felmerülõ költség nem tekinthetõ az eljárás költségének.”
(2) Az Fgytv. 33. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltetõ testület elnöke a 29/A. §
(2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követõ nyolc napon belül – a kötelezést
tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejû csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem
beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltetõ testületek honlapján – az ügyszám
megjelölésével – történõ közzétételérõl.
(7) A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmet
a) a címzett a kézbesítés szabálytalansága esetén, vagy
b) ha a természetes személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság címzett a kézbesítésrõl
önhibáján kívül nem szerzett tudomást
a kézbesítési vélelem beálltáról történõ tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül, de legkésõbb a kézbesítési
vélelem beálltától számított hat hónapos jogvesztõ határidõn belül terjeszthet elõ.
(8) A kérelemben elõ kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják
vagy az önhiba hiányát valószínûsítik.
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(9) A kérelmet tizenöt napon belül annak a békéltetõ testületnek az elnöke bírálja el, amelynek tagja, tanácsa
a kötelezést tartalmazó határozatot vagy az ajánlást hozta. Ha a békéltetõ testület elnöke a kérelemnek helyt ad,
a vélelmezett kézbesítéshez fûzõdõ jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kötelezést tartalmazó határozatot vagy
ajánlást öt napon belül meg kell küldeni a feleknek.”
23. §

24. §

(1) Az Fgytv. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltetõ testület – a fogyasztó nevének megjelölése
nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére
történt kézbesítésétõl számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. A kézbesítési vélelemre tekintettel
nyilvánosságra hozott ajánlások esetén, ha a kézbesítési vélelmet megdöntik, a békéltetõ testület haladéktalanul
intézkedik a nyilvánosságra hozatal megszüntetésérõl.”
(2) Az Fgytv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési
határidõn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal
történõ ellátását, a békéltetõ testület elnökének egyidejû értesítése mellett.”
(3) Az Fgytv. 36. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kézbesítési vélelemre tekintettel végrehajtási záradékkal ellátott kötelezést tartalmazó határozat alapján
végrehajtási eljárás indult, és a címzett a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjeszt elõ, a kérelemnek
a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Ha azonban a kérelemben foglalt tények fennállása valószínûnek mutatkozik,
errõl a kérelmet elbíráló békéltetõ testület elnöke – a valószínûségre vonatkozó álláspontja és a kérelem
megküldésével – haladéktalanul értesíti a bíróságot. A vállalkozás a kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmében kérheti a végrehajtás felfüggesztését, amit a bíróság a fogyasztó meghallgatása nélkül is elrendelhet.”
Az Fgytv. a következõ 38. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Közérdekû igényérvényesítés
38. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület pert indíthat a fogyasztók
polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott
fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütközõ tevékenységét a fogyasztóvédelmi hatóság jogerõsen megállapította, ha
a jogsértõ tevékenység a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján
meghatározható körét érinti.
(2) A jogsértés bekövetkezésétõl számított három év – vagy ha külön törvény a fogyasztók polgári jogi igényeinek
elévülésére rövidebb idõtartamot állapít meg, akkor annak – eltelte után perindításnak nincs helye. E határidõ
elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor
kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg,
a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. Az igény érvényesítésére nyitva álló
határidõbe nem számít bele a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának idõtartama.
(3) Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár
összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma – a jogsértéssel érintett egyes fogyasztók egyedi
körülményeire tekintet nélkül – egyértelmûen megállapítható, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó egyesület kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a vállalkozást a követelés teljesítésére,
ellenkezõ esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi
fogyasztóra kiterjedõ hatállyal. Ha a bíróság a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra
kiterjedõ hatállyal állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a jogsértõ ellen indított perben kizárólag
a kárának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani.
(4) A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz
szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét megállapította, illetve akik jogosultak az ítéletbeli kötelezés
teljesítésének követelésére.
(5) Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megállapításán túl a vállalkozást meghatározott követelés
teljesítésére is kötelezte, a vállalkozás köteles az (5) bekezdés szerint meghatározott jogosult fogyasztó igényét
az ítéletnek megfelelõen kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági
végrehajtását. A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatározott feltételek alapján a végrehajtási lap
kiállítására irányuló eljárásában vizsgálja.
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(6) A bíróság az igény érvényesítõjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a vállalkozás saját költségére
közlemény közzétételérõl gondoskodjon. A közlemény szövegérõl és a közzététel módjáról a bíróság dönt. Közzététel
alatt érteni kell különösen az országos napilapban és az Internet útján történõ nyilvánosságra hozatalt.
(7) A fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület általi igényérvényesítés nem
érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértõvel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan
érvényesítse.
(8) Az e § szerinti igényérvényesítési jog megilleti az Európai Gazdasági Térség bármely más tagállamának joga alapján
létrejött azon feljogosított szervezeteket az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében, amelyek a 2009/22/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
jegyzéken szerepelnek, feltéve, hogy a keresetben érvényesíteni kívánt igény a 2009/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt európai uniós jogi rendelkezéseket átültetõ olyan jogszabályi rendelkezések
megsértésén alapul, amelyek miatti eljárás a 45/A. § (1)–(3) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi hatóság
hatáskörébe tartozik.”
25. §

Az Fgytv. 39. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Közérdekû keresetindítás
39. § (1) Ha a vállalkozás jogszabálysértõ tevékenysége a fogyasztók széles, személyében nem ismert, de a jogsértés
körülményei alapján meghatározható körét érinti vagy jelentõs nagyságú hátrányt okoz, és az eljárás a bíróság
hatáskörébe tartozik, az ügyészt vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületet keresetindítási jog illeti
meg.
(2) Ha a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt európai uniós jogi
rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések megsértése miatti eljárás bíróság hatáskörébe tartozik,
az (1) bekezdés szerint keresetindítási jog illeti meg az Európai Gazdasági Térség bármely más tagállamának joga
alapján létrejött azon feljogosított szervezeteket az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében, amelyek
a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti szervezetek által indított keresetekre a 38. § (3)–(7) bekezdése megfelelõen
alkalmazandó. Az (1)–(2) bekezdés szerint keresetindításra jogosultak keresetükben a következõket is követelhetik:
a) a jogsértés abbahagyását és a jogsértõ eltiltását a további jogsértéstõl,
b) a sérelmes helyzet megszüntetését és a jogsértést megelõzõ állapot helyreállítását.
(4) Az e § szerinti igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértõvel szemben a polgári jog
szabályai szerint igényét önállóan érvényesítse.”
26. §

Az Fgytv. 45. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az állam és a helyi önkormányzatok elõmozdítják és támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra
irányuló tevékenységét, hogy)
„d) közérdekû keresetet indítsanak, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy
fogyasztói érdekek védelme érdekében,”

27. §

Az Fgytv. 46. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérõen a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket a más által
kezdeményezett eljárásban az ügyfél jogai csak akkor illetik meg, ha az eljárásban vizsgált jogsértés a fogyasztók széles
körét érinti.”

28. §

Az Fgytv. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának,
a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért elõny –
figyelembevételével és az arányosság követelményének szem elõtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket
állapíthatja meg:
a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
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d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását,
illetve értékesítését,
e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását vagy
visszahívását,
f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével,
g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását,
ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintõ kárral
fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges,
h) a 16/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés megállapításától számított
legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását,
e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap
idõtartamra történõ ideiglenes bezárását,
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság – amennyiben azt
az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidõ tûzésével kötelezheti a jogsértõ vállalkozást, hogy
a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekrõl a hatóságot értesítse.
(3) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további
jogkövetkezményeket határozhat meg.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik
sérelmének köre, a jogsértõ magatartás kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.
(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerzõdést
köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértõ magatartással, és magatartását a hatósági szerzõdésben
meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezésekkel.
(7) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a fogyasztóvédelmi hatósággal hatósági
szerzõdést kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben megállapított teljesítési határidõn belül azon jogsértés miatt,
amelynek megszüntetése érdekében a szerzõdés megkötésére sor került.
(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g), illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapításáról
szóló döntését közli a vállalkozásról, illetve az üzletrõl nyilvántartást vezetõ kereskedelmi hatósággal.
(9) A hatósági ellenõrzés, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a vállalkozás köteles közölni
a tevékenységével kapcsolatos – az ellenõrzés lefolytatásához, illetve az érdemi döntéshez szükséges – adatokat
a nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásában szereplõ adatok kivételével. Ha a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására a vállalkozás az adatokat
nem közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szemben eljárási bírság kiszabásának van helye.
(10) A fogyasztóvédelmi hatóság – jegyzõkönyv felvétele mellett – jogosult minta és ellenminta vételére a termék
biztonságosságának, minõségének vagy összetételének vizsgálata céljából. A minta költségét is tartalmazó
mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi vagy az egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.
(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsértésért felelõs vállalkozás viseli, ha a minta az elõírt
követelményeknek nem felel meg.
(12) A (10) bekezdésben foglalt laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének idõtartama
az ügyintézési határidõbe nem számít be.
(13) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgáltatás tekintetében próbavásárlást végezhet.
(14) A fogyasztóvédelmi hatóság a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletbõl eredõ feladatainak
teljesítése során, az Fgytv. 45/A (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések
megsértésének alapos gyanúja esetén jogosult a hatósági eljárás megindítása elõtt a jogsértõ vállalkozást elõzetesen,
határidõ tûzésével felhívni a hibák, hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a vállalkozás a felhívásban
foglaltakat a fogyasztóvédelmi hatóság felhívásában meghatározott határidõben nem teljesíti, a fogyasztóvédelmi
hatóság lefolytatja az e törvény szerinti fogyasztóvédelmi eljárást.”
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Az Fgytv. 47/A. § (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A közremûködõ személlyel megbízási szerzõdés köthetõ, amely alapján megbízási díjra jogosult.”
(1) Az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bírság összege 15 ezer forinttól)
„a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó
éves nettó árbevétellel rendelkezõ, a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá
nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 100 millió forintig,
illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ, továbbá a fogyasztók széles
körének jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,”
(terjedhet.)
(2) Az Fgytv. 47/C. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fogyasztóvédelmi hatóság – ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény eltérõen
nem rendelkezik – minden esetben bírságot szab ki, ha
a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító jogerõs határozatában a vállalkozás számára elõírt
kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidõ lejártát követõ hat hónapon belül
a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon telephelyen – ugyanazon jogszabályi
rendelkezést ismételten megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy a fogyasztók széles körét
érinti, továbbá
c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére
került sor.”

31. §

Az Fgytv. 48. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során kiszabott eljárási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”

32. §

Az Fgytv. 49. § (2) bekezdése a következõ e)–f) pontokkal egészül ki:
(A fogyasztóvédelmi hatóság elsõfokú határozatát az alábbi esetekben, illetve okokból is fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajthatónak nyilváníthatja)
„e) a fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdésének védelme érdekében, továbbá
f) jogsértõ tartalmú kereskedelmi kommunikáció vagy internetes honlap esetén.”

33. §

Az Fgytv. a következõ 53. §-sal egészül ki:
„53. § A 2016. január 1-jét követõen felálló békéltetõ testületek tagjainak kijelölése során figyelemmel kell lenni arra,
hogy a testületi tagok legfeljebb fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
A békéltetõ testületi tagnak jelölt személy életkorát hatósági igazolvánnyal igazolja. A békéltetõ testület elnöke
az életkor vizsgálata céljából történt adatszolgáltatásban foglalt személyes adatokat a kijelölési eljárás befejezéséig
kezeli.”

34. §

Az Fgytv. 55. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„i) a békéltetõ testületi tagok kijelölésére,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)

35. §

Az Fgytv. 56/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a fogyasztóknak megvételre kínált termékek ára és egységára, illetve
szolgáltatások díja feltüntetésére, valamint az egységár meghatározásának alapjául szolgáló mértékegységre
vonatkozó részletes szabályokat.”
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Az Fgytv. 57. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében
a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról [a 38. § (7) bekezdése, a 39. § (2) bekezdése, a 46. § (2) bekezdés
b) pontja, a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 49. § (1) bekezdése, az 51. § (2)–(4) bekezdése, a fogyasztóvédelmi
hatóság eljárásában];”
(1) Az Fgytv.
a)

21. § (2) bekezdésében az „egyrészrõl a kamara és a megyei (fõvárosi) agrárkamarák, valamint a vállalkozások
szakmai érdek-képviseleti szervezetei (a továbbiakban együtt: vállalkozói oldal)” szövegrész helyébe
az „egyrészrõl a kamara és a megyei (fõvárosi) agrárkamarák” szöveg,

b)

22. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdés a) pontjában, 22/A. § (2) bekezdésében, 22/B. § (1) bekezdésében és
24. § (4) bekezdésében a „békéltetõtestületi” szövegrész helyébe a „békéltetõ testületi” szöveg,

c)

24. § (2) bekezdésében a „vállalkozói oldal” szövegrész helyébe a „kamara, megyei (fõvárosi) agrárkamarák”
szöveg,

d)

25. § (2) bekezdésében a „vállalkozói oldal” szövegrész helyébe a „kamara vagy a megyei (fõvárosi) agrárkamarák”
szöveg,

e)

25. § (5) bekezdésében a „kamarával vagy szakmai érdek-képviseleti szervezettel” szövegrész helyébe
a „kamarával, megyei (fõvárosi) agrárkamarával” szöveg, a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe
a „(4) bekezdésben” szöveg,

f)

31. § (3) bekezdés d) pontjában az „ideértve a kérelem megalapozatlanságát is” szövegrész helyébe az „ideértve
azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható” szöveg,

g)

a 33. § (5) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,

h)

36/B. §-ában a „közzéteheti” szövegrész helyébe a „közzéteszi” szöveg,

i)

49. § (2) bekezdés c) pontjában az „érdekében, továbbá” szövegrész helyébe az „érdekében,” szöveg,

j)

56/B. §-ában az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg,

k)

57. § (1) bekezdés c) pontjában a „39. § (3) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „38. § (7) és (9) bekezdése,
39. § (2)–(3) bekezdése” szöveg,

l)

57. § (2) bekezdés a) pontjában a „47. § (5) bek.” szövegrész helyébe a „47. § (6) bek., a 47. § (14) bek.” szöveg

lép.
(2) A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § második mondatának
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nincs lehetõség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás
megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, környezetkárosodás következett
be vagy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére
került sor.”
38. §

(1) Hatályát veszti az Fgytv. 39/A. §-a és 41. §-a.
(2) Az Fgytv. 53. §-a 2016. január 1-jén hatályát veszti.

39. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 10. § (1) bekezdése, 11. §-a és 12. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi LXXXVIII. törvény
a termékek piacfelügyeletérõl*
Az Országgyûlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévõ, az európai uniós jog
hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó
követelményeknek, garantálva egyúttal a belsõ piac zavartalan mûködését, továbbá egységes keretet biztosítva a piacfelügyelet
számára, az alábbi törvényt alkotja:

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

(1) E törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi
székhelyû gyártójára, importõrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyû meghatalmazott
képviselõjére kell alkalmazni.
(2) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben forgalmazott termékre is.
(3) E törvény hatálya nem terjed ki azon termékre, amely esetében a forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelmûen
közli a fogyasztóval és felhasználóval, hogy
a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat elõtt meg kell javítani, vagy helyre kell állítani.
(4) E törvény elõírásait abban az esetben kell alkalmazni, ha jogszabály nem tartalmaz e törvénytõl eltérõ rendelkezéseket.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E törvény alkalmazásában:
1. biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerûen elõrelátható használati feltételek
mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethetõ, elfogadhatónak
tekinthetõ, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintû védelmének megfelelõ legkisebb veszélyt
jelenti,
2. CE megfelelõségi jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott
jelölés,
3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe esõ célok érdekében eljáró személy, aki
terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje,
4. fogyasztó: a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában
meghatározott fogalom, valamint az, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül –
fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák,
5. forgalmazás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,
6. forgalmazó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy, valamint
a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, ideértve az értékesítés, fogyasztás vagy használat
céljára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében rendelkezésre bocsátó természetes vagy jogi személyt, valamint
a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságot,
7. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,
8. forgalomból való kivonás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott intézkedés,
9. forgalomból való visszahívás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott intézkedés,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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10. gazdasági szereplõ: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,
11. gyártó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom,
12. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek
hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik,
13. használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által
rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerû és biztonságos használatának, felhasználásának,
eltarthatóságának és kezelésének módjáról,
14. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány,
15. importõr: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom,
16. kereskedelmi kommunikáció: az Fgytv. 2. § q) pontjában meghatározott fogalom,
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer: az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott
információs rendszere,
18. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer: a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti
ellenõrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló
adatbázis,
19. megfelelõséget igazoló dokumentum: a megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását igazoló dokumentumok,
20. megfelelõségértékelés: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás,
21. megfelelõségértékelõ szervezet: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet,
22. meghatalmazott képviselõ: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom,
23. nem megfelelõ termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy
a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék,
24. okmányhiányos termék: minden olyan termék, amely nem rendelkezik európai uniós harmonizációs jogi
aktusokban elõírt nyomtatott vagy elektronikus dokumentációval,
25. piacfelügyelet: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 17. pontjában meghatározott fogalom,
26. piacfelügyeleti hatóság: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott fogalom,
27. súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylõ veszély, amely érinti vagy érintheti
a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét,
28. szabad forgalomba bocsátás: az a vámeljárás, amelynek eredményeként a nem közösségi áru elnyeri a közösségi
áru vámjogi helyzetét,
29. szolgáltatás: az Fgytv. 2. § g) pontjában meghatározott fogalom,
30. termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység
folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy
bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élõ növény vagy állat, az emberi eredetû
készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetû
készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a távhõszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá
tartozó termékek és szolgáltatások,
31. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelõ termék.

II. FEJEZET
A TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS FORGALMAZÁSÁNAK ALAPVETÕ KÖVETELMÉNYEI
3. A termék biztonságossági és megfelelõségi követelményei
3. §

(1) Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és
a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelõ termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethetõ,
vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.
(3) Az importõr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amelyrõl tudja vagy
a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.
(4) Ahol jogszabály üzemeltetést, rendelkezésre bocsátást vagy használatba vételt említ, ott e törvény alkalmazásában
a forgalmazásra elõírt követelményeket kell alkalmazni.
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(1) A termék biztonságosságát elsõsorban a következõk alapján kell megítélni:
a)

a termék alapvetõ ismérvei, különösen összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és
karbantartására, felhasználására vonatkozó elõírások,

b)

a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt – az együttes használat során
ésszerûen várható – hatásai,

c)

a termék külsõ megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más
tájékoztatója,

d)

a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az idõskorú, valamint
a fogyatékkal élõ – fogyasztókra.

(2) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai
tekintetében biztonságossági követelményeket határoz meg, az e követelményeknek megfelelõ terméket az ilyen
tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.
(3) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelõ termék
biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell.
(4) A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában az a tény, hogy késõbb nagyobb biztonságot
nyújtó termék kerül forgalomba.
(5) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhetõ azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót és a felhasználót írásban
figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó és a felhasználó felmérhesse a termék rendeltetésszerû vagy ésszerûen
várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem
mentesíti a gazdasági szereplõt a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.
(6) Az importõr és a forgalmazó a jogszabályban meghatározottak szerint köteles elõsegíteni az általa forgalmazott
termék biztonságosságának ellenõrzését, és a veszélyek elkerülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal
együttmûködni. Ennek során köteles különösen
a)

a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására,

b)

a termék származási helyének megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges
dokumentáció megõrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint

c)

annak biztosítására, hogy a gyártó a forgalmazott termék biztonságosságát ellenõrizhesse.

4. Megfelelõségértékelési eljárás
5. §

(1) Amennyiben jogszabály egy termékre megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását írja elõ, úgy e termék csak
a megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását követõen hozható forgalomba és forgalmazható.
(2) A megfelelõségértékelési eljárást a jogszabályban meghatározott módon a gyártó köteles elvégezni vagy
elvégeztetni.
(3) Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelõséget igazoló dokumentumot ír elõ, úgy e termék csak
megfelelõséget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét,
amelyek csak megfelelõséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók.

5. A CE megfelelõségi jelölés
6. §

(1) Amennyiben jogszabály elõírja, hogy a terméket CE megfelelõségi jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak
a CE megfelelõségi jelölés feltüntetését követõen hozható forgalomba, valamint forgalmazható.
(2) A termék csak akkor látható el CE megfelelõségi jelöléssel, ha a termék az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel.
(3) A CE megfelelõségi jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének jól láthatóan és olvashatóan kell
feltüntetni. Tilos olyan egyéb jelölés, jel vagy felirat elhelyezése, amely összetéveszthetõ a CE megfelelõségi jelölés
jelentése vagy formája tekintetében.
(4) Tilos a CE megfelelõségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelõségi jelölés
feltüntetését nem követeli meg.
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III. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLÕ KÖTELEZETTSÉGEI
6. A gyártó kötelezettségei
7. §

(1) A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokkal, e törvény elõírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott
követelmények szerint tervezte és gyártotta.
(2) A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban elõírt mûszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az
alkalmazandó megfelelõségértékelési eljárásokat.
(3) Amennyiben jogszabály elõírja, a CE megfelelõségi jelölés feltüntetését megelõzõen a gyártó vagy
a megfelelõségértékelõ szervezet kiállítja a megfelelõséget igazoló dokumentumot.
(4) A gyártó a (2) bekezdésben meghatározott mûszaki dokumentációt, valamint az 5. § (3) bekezdése szerinti
megfelelõséget igazoló dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem
határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megõrizni.
(5) A gyártó folyamatosan köteles biztosítani a termék megfelelõségét a sorozatgyártás folyamán.
(6) Amennyiben jogszabály elõírja, a gyártó köteles a forgalomba hozatal elõtt a terméket bejelenteni.

8. §

(1) A gyártó, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi
a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat,
a nem megfelelõ termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen
jellegû intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.
(2) A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy
az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modellvagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.
(3) A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és
a székhelyét.
(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a (3) bekezdésben
meghatározott adatok nem tüntethetõk fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában
a termék csomagolásán vagy a termék kísérõ dokumentációján kell megadni.
(5) Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes
termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából
elfogadott jogszabály elõírja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal
használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintõ figyelmeztetéseket a termékhez. A használati és
kezelési útmutatónak közérthetõnek és egyértelmûnek kell lennie.

9. §

(1) A gyártó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban foglalt elõírásoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni. A veszélyes terméket köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint
egyidejûleg tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett
intézkedésekrõl és azok eredményérõl.
(2) A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél
hosszabb határidõt is megállapíthat.
(3) Amennyiben a gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló dokumentumot,
a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni.
(4) A gyártó köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett
azonnali intézkedések végrehajtásában.
(5) Amennyiben egy terméket az importõr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz
forgalomba vagy forgalmaz, vagy a terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék biztonsági és megfelelõségi
jellemzõit befolyásolja, úgy e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek
terhelik.
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7. A meghatalmazott képviselõ kötelezettségei
10. §

(1) A gyártó írásban meghatalmazott képviselõt bízhat meg. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint
a mûszaki dokumentáció összeállítására.
(2) A meghatalmazott képviselõ megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie:
a)

a piacfelügyeleti hatóság számára átadja a megfelelõséget igazoló dokumentumot és a mûszaki dokumentációt,

b)

a piacfelügyeleti hatósággal együttmûködik a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali
intézkedések végrehajtásában.

(3) A meghatalmazott képviselõ a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumokat jogszabályban
meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától
számított 5 évig köteles megõrizni.
(4) A meghatalmazott képviselõ köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget
igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél
hosszabb határidõt is megállapíthat.

8. Az importõr kötelezettségei
11. §

(1) Az importõr kizárólag a 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények szerint tervezett és gyártott terméket
hozhat forgalomba.
(2) Az importõr a termék forgalomba hozatala elõtt köteles meggyõzõdni arról, hogy a gyártó elvégezte
a megfelelõségértékelési eljárást, összeállította a mûszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által
elõírt megfelelõségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által elõírt dokumentumokat, valamint
eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(3) Az importõr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és
a székhelyét. Az importõr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó 8. § (3) bekezdése alapján feltüntetett
adatait.
(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem
tüntethetõk fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy
a termék kísérõ dokumentációján kell megadni.
(5) Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes
termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából
elfogadott jogszabály elõírja, az importõr a termékhez mellékeli a használati és kezelési útmutatót, valamint
a biztonságot érintõ figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak
közérthetõnek és egyértelmûnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által
csatolt idegen nyelvû használati és kezelési útmutató tartalmaz.
(6) Amennyiben jogszabály elõírja, az importõr köteles a forgalomba hozatal elõtt a terméket bejelenteni.

12. §

(1) Az importõr, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi
a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat,
a nem megfelelõ termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen
jellegû intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.
(2) Az importõr, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint
veszélyes termék esetén egyidejûleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések
szükségességének okáról, a megtett intézkedésekrõl és azok eredményérõl.
(3) Az importõr a mûszaki dokumentációt, valamint az 5. § (3) bekezdése szerinti megfelelõséget igazoló
dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor
a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megõrizni.
(4) Az importõr köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb
határidõt is megállapíthat.
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(5) Amennyiben az importõr a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
intézkedéseket elrendelni.
(6) Az importõr köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében
tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

9. A forgalmazó kötelezettségei
13. §

(1) A forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el.
(2) A forgalmazó a termék forgalmazása elõtt köteles meggyõzõdni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által
elõírt megfelelõségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által elõírt megfelelõséget igazoló
dokumentumot, és amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai
Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése
céljából elfogadott jogszabály elõírja, a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importõr
eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(3) Ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az importõr a 11. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett
eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni.
(4) A forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem gyõzõdött arról, hogy a termék megfelel
az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más
jogszabályoknak.

14. §

(1) A forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, továbbá
veszélyes termék esetében egyidejûleg köteles errõl haladéktalanul tájékoztatni a gyártót, az importõrt, továbbá
tájékoztatnia kell a piacfelügyeleti hatóságot is, megjelölve az intézkedések szükségességének okát, a megtett
intézkedéseket, valamint azok eredményét.
(2) A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb
határidõt is megállapíthat.
(3) Amennyiben a forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
intézkedéseket elrendelni.
(4) A forgalmazó köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása
érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

IV. FEJEZET
A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
10. Piacfelügyeleti ellenõrzés és az annak során alkalmazható jogkövetkezmények
15. §

(1) Piacfelügyeleti eljárása keretében a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gazdasági szereplõ és felhasználó köteles
hitelt érdemlõen igazolni azt, hogy kitõl szerezte be a terméket, és azt mely gazdasági szereplõnek értékesítette
tovább. A piacfelügyeleti hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását,
megfelelõségét és dokumentációját ellenõrizni, továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenõrizni a termék
megfelelõségét vagy laboratóriumi vizsgálat, megfelelõségértékelõ szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése
céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni. A súlyos veszélyt jelentõ terméket a piacfelügyeleti hatóság
a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult lefoglalni, és azt a jogsértést elkövetõ gazdasági szereplõ
költségére megsemmisíteni.
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(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenõrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg
e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:
a)

a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztetõ tájékoztatás elhelyezését elõírni,

b)

széles körû tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyrõl idõben és megfelelõ
módon – szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben –
a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,

c)

a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges
kísérõ intézkedéseket bevezetni,

d)

a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és elõírni az errõl való tájékoztatást
a b) pontban meghatározott módon,

e)

elrendelni a termék visszahívását, vagy – ha ez indokolt – a gazdasági szereplõkkel együttmûködve megszervezni
a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történõ visszahívását és környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével történõ megsemmisítését, valamint ellenõrizni ezek végrehajtását,

f)

határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplõt azzal, hogy
a gazdasági szereplõ a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni
a piacfelügyeleti hatóságot,

g)

a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését,

h)

bírságot kiszabni.

(3) Jogszabály az abban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket állapíthat meg.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak.
16. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság által alkalmazott jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és kellõen visszatartó
erejûnek kell lenniük. A bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasági szereplõ 3 éven
belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseit.
(2) A bírság összege 15 ezer forinttól
a)

500 millió forintig,

b)

ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, 2 milliárd
forintig

terjedhet.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a piacfelügyeleti hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha
a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik.
(4) Ha a laboratóriumi vizsgálat, a megfelelõségértékelõ szervezet általi vizsgálat vagy hatóság mérése céljából
mintavételezett termék nem megfelelõnek bizonyul, akkor a vizsgálat költségeit a gyártó, az importõr vagy az
a forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni.
(5) A piacfelügyeleti hatóság együttmûködik a gazdasági szereplõkkel annak érdekében, hogy megakadályozzák
a veszélyes termékek használatából eredõ károk bekövetkezését, valamint csökkentsék annak mértékét.
A piacfelügyeleti hatóság hivatalból köteles minden olyan, a fogyasztók és felhasználók tájékoztatására és védelmére
irányuló ideiglenes intézkedést megtenni, amely a fogyasztók és felhasználók életének, egészségének és
biztonságának megóvásához szükséges.
(6) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban gyártott termék forgalomból történõ kivonásáról dönt, úgy köteles
a rendelkezésre álló elérhetõségen az eljárás során ismertté vált gyártót a döntés meghozatalát követõ 3 napon belül
írásban tájékoztatni.
(7) A piacfelügyeleti hatóság a fogyasztók, felhasználók testi épségének, egészségének védelme érdekében, továbbá
a fogyasztók, felhasználók széles körét érintõ kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében az ügydöntõ határozat
meghozataláig terjedõ idõtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésben elrendelheti a 15. §
(2) bekezdés a), b), c) és g) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.
17. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság határozatának és a 16. § (7) bekezdése szerinti végzésének kivonatát – jogorvoslatra tekintet
nélkül – honlapján közzéteszi, ha eljárása során megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek.
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(2) A közétett kivonatnak tartalmaznia kell:
a)

a közzététel napját,

b)

a közzététel e törvény szerinti jogcímét,

c)

a jogerõ beálltára vagy annak hiányára történõ utalást,

d)

az eljáró hatóság megnevezését,

e)

az ügy számát és tárgyát,

f)

a jogsértõ gazdasági szereplõ nevét és székhelyét,

g)

a vizsgált termék nem megfelelõségére vonatkozó megállapításokat,

h)

a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,

i)

a döntés rendelkezõ részét, ide nem értve jogerõs döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint

j)

a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.

(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés alapján közzétett kivonatot a közzétételtõl számított hat hónap elteltével
vagy annak okafogyottá válásakor honlapjáról eltávolítja.
(4) A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidõ 90 nap, amelyet az eljáró hatóság
vezetõje annak letelte elõtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat. Az
ügyintézési határidõbe nem számít bele a 18. § szerinti tárgyalás idõtartama.
(5) A piacfelügyeleti hatóság eljárása során – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Korlátozó intézkedésekre vonatkozó különös elõírások
18. §

(1) A 15. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti döntés meghozatalát megelõzõen a piacfelügyeleti hatóság a gazdasági
szereplõ kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés sürgõssége, az egészségügyi vagy
biztonsági elõírások betartása, az élet, testi épség, egészség vagy egyéb közérdek védelme miatt nincs lehetõség.
A tárgyalás lehetõségérõl a piacfelügyeleti hatóság az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy a (3) bekezdésben
meghatározott esetben a döntés közlésével egyidejûleg tájékoztatja az érintett gazdasági szereplõt.
(2) Amennyiben a gazdasági szereplõ a döntés meghozatalát megelõzõen kérte tárgyalás keretében történõ
meghallgatását, és azt az (1) bekezdés nem zárja ki, akkor a tárgyalásra a vonatkozó kérelem beérkezésétõl számított
10 napot meghaladó idõtartamon túl kell lehetõséget biztosítani. A gazdasági szereplõ kérésére a tárgyalás ennél
rövidebb idõtartamon belül is megtartható. A gazdasági szereplõ az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás
kézhezvételét követõ 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni.
(3) Amennyiben a döntés meghozatalára az (1) bekezdés alapján tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági
szereplõ a döntés kézhezvételét követõ 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát
kezdeményezni. A piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartásáról, valamint a döntés felülvizsgálatáról
haladéktalanul intézkedik. A piacfelügyeleti hatóság és a gazdasági szereplõ a tárgyalás idõpontjáról a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályai
útján egyeztet.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a tárgyalást az erre irányuló kérelem beérkezését követõ 15 napon belül kell
megtartani. A tárgyalás során lehetõséget kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplõ álláspontját elõadja, továbbá
bizonyítékait bemutathassa. A tárgyalásról és annak eredményérõl a piacfelügyeleti hatóság köteles jegyzõkönyvet
felvenni, amelynek egy példányát a meghallgatott vagy képviselõje részére át kell adni, vagy meg kell küldeni részére.
(5) Az (1) bekezdés szerinti döntést a piacfelügyeleti hatóság – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a tárgyalás
megtartását követõ 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplõ a tárgyalás során hitelt
érdemlõen igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszûntek, a termék használatából fellépõ esetleges
veszélyeket valamennyi általa forgalomba hozott, forgalmazott, üzemeltetett és rendelkezésre bocsátott termék
tekintetében elhárította, valamint a korlátozó intézkedéssel egyenértékû eredményes lépéseket tett.
(6) Amennyiben az (5) bekezdés alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, az érintett gazdasági szereplõ a tárgyalás
megtartását követõ 8 napon belül akkor is elõterjesztheti az (1) bekezdés szerinti döntés elleni fellebbezését, ha
a fellebbezési határidõ már eltelt.
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V. FEJEZET
AZ IMPORTTERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
12. A harmadik országok illetékes hatóságaival folytatott együttmûködés
19. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság tevékenysége hatékonyabb ellátása, továbbá az információk és tapasztalatok megosztása
céljából együttmûködhet az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országok (a továbbiakban: harmadik ország)
illetékes hatóságaival.
(2) Az importtermékek hatékony ellenõrzése érdekében a piacfelügyeleti hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) együttmûködési megállapodást köthetnek.

13. Az importtermékek piacfelügyeleti ellenõrzésére vonatkozó elõírások
20. §

(1) A harmadik országból érkezõ termékek az Európai Unió belsõ piacára irányuló forgalom számára szabad forgalomba
bocsátásra történõ vámeljáráskor a 765/2008/EK Rendelet szerinti ellenõrzést is el kell végezni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható arra a termékre, amelynek az Európai Unió belsõ piacára
irányuló forgalom számára történõ vámkezeléséhez szükség van az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktusa vagy jogszabály szerint elõírt hatósági ellenõrzõ vizsgálat elvégzésére.
(3) Ha a szabad forgalomba bocsátást a vámhatóság felfüggeszti, akkor a jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti
hatóságot telefaxon vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíti.

14. Az importtermékek szabad forgalomba bocsátása
21. §

(1) A vámhatóság a felfüggesztést megszünteti és a vámkezelést lefolytatja, ha a szabad forgalomba bocsátás
felfüggesztését követõ 3 munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság által indított eljárásról vagy a termék
jogszabályi elõírásoknak való megfelelõsége tárgyában hozott döntésrõl nem értesül.
(2) A vámhatóság az importterméket szabad forgalomba bocsátja, ha a piacfelügyeleti hatóság a vámhatóság 20. §
(3) bekezdése szerinti értesítését követõen döntésében megállapítja, hogy a termék megfelel a jogszabályi
elõírásoknak.

15. A piacfelügyeleti hatóság intézkedései vámriasztás során
22. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság jelzi a vámhatóságnak a veszélyes importtermékeket, akkor a vámhatóság
a kísérõ okmányokkal kapcsolatosan a 765/2008/EK Rendeletben foglaltak szerint jár el.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az okmányhiányos, valamint a nem megfelelõ importtermékeket jelzi
a vámhatóságnak, akkor a vámhatóság a kísérõ okmányokkal kapcsolatosan a 765/2008/EK Rendeletben foglaltak
szerint jár el.
(3) A súlyos veszélyt jelentõ terméket a piacfelügyeleti hatóság a jogszabályban foglaltak szerint a vámkezelést kérõ
költségén megsemmisítheti, elrendelheti a megsemmisítést vagy egyéb módon mûködésképtelenné teheti.
(4) A piacfelügyeleti hatóság megadja a vámhatóságnak azokat az információkat, amelyek az importtermékekkel
kapcsolatos súlyos veszélyre vagy meg nem felelésre vonatkoznak, és kérheti bizonyos termékkörök fokozott
figyelését a vámhatóságtól.
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VI. FEJEZET
KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁS
16. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer
23. §

A piacfelügyeleti programokkal és a veszélyes termékekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság együttmûködik az
Európai Unió más tagállamának megfelelõ hatóságaival és az Európai Bizottsággal információk vagy dokumentumok
nyújtása, vizsgálatok vagy más megfelelõ intézkedés elvégzése, valamint a tagállamokban kezdeményezett
vizsgálatokban való részvétel útján.

24. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság – figyelembe véve a jogszabályban meghatározott információszolgáltatási
kötelezettségeket is – köteles a tudomására jutott tények vagy körülmények alapján a Központi Piacfelügyeleti
Információs Rendszeren (a továbbiakban: KPIR) keresztül haladéktalanul tájékoztatni a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóságot mindazon termékekrõl, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági
követelményeknek.
(2) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság a termékek biztonságosságára vonatkozóan tudomására
jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságot, az országos gazdasági kamarát és
a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.

25. §

(1) Mindazon termékekre, amelyek forgalmazására a piacfelügyeleti hatóság döntésében rendelkezést hoz, a KPIR-ben
adatbázis létesül. Az adatbázis tartalmazza a termék azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a termék pontos
megnevezését, származási helyét, a gyártás idõpontját, a gyártó, forgalmazó nevét, címét, a jogerõs közigazgatási
határozat számát, keltét. Ezen termék tekintetében a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság és
a piacfelügyeleti hatóság információcseréje kölcsönös és kötelezõ.
(2) A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez, valamint azok nyilvánosságra
hozatalához szükséges az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
szerinti hozzájárulása.
(3) Az információk cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekrõl és azok mûködtetésérõl a KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság gondoskodik.

26. §

(1) A megfelelõségértékelõ szervezet – a jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele mellett – köteles
a piacfelügyeleti hatóságot tájékoztatni, ha a megfelelõség tanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja,
hogy a termék
a) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba,
b)

a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti, vagy

c)

nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

(2) Az országos és a területi gazdasági kamarák, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek,
a forgalmazók, továbbá a fogyasztók
a)

tájékoztathatják a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot a termék biztonságosságának
követelményeivel kapcsolatos észrevételeikrõl,

b)

tájékoztatást kérhetnek a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságtól a KPIR-ben nyilvántartott
adatokról, amelyet a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett adhat meg.

17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer
27. §

(1) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság vesz részt a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben
illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában.
(2) Magyarország a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors
Tájékoztatási Rendszerhez (a továbbiakban: RAPEX).
(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalát korlátozó, illetve kivonását vagy visszahívását
elrendelõ intézkedést hoz, vagy a gazdasági szereplõkkel olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy
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terméknek az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák vagy különleges
feltételekhez kötik, tájékoztatnia kell a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot. A KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság a hivatalos értesítési formanyomtatvány felhasználásával
a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot az intézkedésekrõl, megjelölve azok okát is. A KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy a termék visszahívásáról
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(4) Amennyiben a veszély hatásai Magyarország határain nem terjednek túl, a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedésekrõl olyan mértékben nyújt tájékoztatást az Európai Bizottság részére,
amennyiben azok termékbiztonsági szempontból információkat tartalmaznak, és olyan új veszéllyel kapcsolatosak,
amelyek más értesítésekben még nem szerepeltek.
(5) Súlyos veszély esetén a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság értesíti az Európai Bizottságot
a gazdasági szereplõk által hozott önkéntes intézkedésekrõl. Amennyiben a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság útján az Európai Unió más tagállamából származó, a fentieknek
megfelelõ értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részérõl megtett intézkedésekrõl.
(6) Amennyiben az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára az Európai Unió több tagállamában is
súlyosan veszélyes termékrõl szerez tudomást és az Európai Unió érintett tagállamaival folytatott tanácskozást,
valamint a veszély tekintetében illetékes tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követõen a 2001/95/EK
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése alapján határozatot hoz, a határozat tárgyát képezõ veszélyes terméknek az
Európai Unió területérõl történõ kivitele – a határozat eltérõ rendelkezése hiányában – tilos. A KPIR mûködtetéséért
felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság határozata alapján haladéktalanul értesíti a piacfelügyeleti
hatóságot, és az a határozatban megjelölt más határidõ hiányában legfeljebb 20 napon belül meghoz minden
szükséges intézkedést a határozat végrehajtása érdekében. A határozat végrehajtásáért felelõs piacfelügyeleti
hatóságnál az érintettek a határozat közzétételét követõ 30 napon belül észrevételeket tehetnek.
(7) A piacfelügyeleti hatóság az észrevételekrõl a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül
tájékoztatja az Európai Bizottságot.
28. §

(1) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság számára nyújtott tájékoztatása az
alábbi információkat tartalmazza:
a)

a termék azonosítását lehetõvé tevõ információk, ideértve a termék gyártóját is,

b)

a fennálló veszély leírása, ideértve a veszély szintjének értékelése szempontjából jelentõs vizsgálatok
eredményeinek és az azokból levont következtetések összefoglalását,

c)

a meghozott vagy elhatározott intézkedések, lépések jellege és idõbeni hatálya,

d)

a termék értékesítési láncára és forgalmazására vonatkozó információk, különös tekintettel a rendeltetési
országokra,

e)

a gazdasági szereplõ által hozott önkéntes intézkedések.

(2) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az információkat az Európai Bizottság által kiadott
iránymutatásokban foglaltak szerint a hivatalos értesítési formanyomtatvány kitöltésével továbbítja.
(3) Amennyiben az értesítés tárgyát képezõ intézkedés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy
használatának korlátozására irányul, akkor a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság értesíti
a piacfelügyeleti hatóságot a szükséges értékelés és intézkedések megtétele érdekében. A piacfelügyeleti hatóság
a lehetõ legrövidebb idõn belül a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja
a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítõivel
kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást. A KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság közli az intézkedésnek a fogyasztók egészségére és biztonságára gyakorolt várható
hatásait, valamint a veszély értékelését.
(4) Amennyiben a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések elfogadásáról szóló határozat
hozatalát megelõzõen súlyos veszélyrõl tájékoztatta az Európai Bizottságot, 45 napon belül ismételten tájékoztatnia
kell az Európai Bizottságot arról, hogy megerõsíti vagy módosítja ezt az információt.
(5) Az Európai Bizottság által – a termékbiztonság értékelése érdekében saját kezdeményezésére – végzett vizsgálat
esetén a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja a kért
információkat.
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(6) Az Európai Bizottságon keresztül a RAPEX-bõl érkezõ értesítés kézhezvétele után a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti hatóság bevonásával az Európai Bizottság által kidolgozott
iránymutatásokban meghatározott határidõn belül értesíti az Európai Bizottságot arról, hogy:
a) a terméket Magyarország területén forgalomba hozták-e,
b) milyen, a kérdéses terméket érintõ intézkedéseket hoztak vagy hoznak a Magyarországon érvényesülõ sajátos
termékbiztonsági körülményekre tekintettel, beleértve a veszély bármiféle eltérõ értékelését vagy egyéb más
körülményt, amely igazolja döntésüket, hogy az intézkedésrõl lemondanak, vagy további lépéseket tesznek,
c) a fennálló veszéllyel összefüggésben lényeges kiegészítõ információkkal rendelkezik-e, ideértve az elvégzett
vizsgálatok vagy elemzések eredményeit is.
(7) A rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot értesítõ
piacfelügyeleti hatóság felel.

VII. FEJEZET
PIACFELÜGYELETI PROGRAMOK ÉS JELENTÉSEK
29. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság megalkotja, végrehajtja és évente frissíti piacfelügyeleti programját, amelyet megküld
a fogyasztóvédelemért felelõs miniszternek, valamint honlapján közzéteszi.
(2) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter a piacfelügyeleti hatóságok által megküldött piacfelügyeleti programokat
összegyûjti, és megküldi az Európai Bizottság számára.
(3) A piacfelügyeleti hatóság négyévente felülvizsgálja és értékeli piacfelügyeleti tevékenységének mûködését, amelyrõl
jelentést készít, és megküldi a piacfelügyeleti hatóság felügyeletét ellátó miniszternek.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. Felhatalmazó rendelkezések
30. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a piacfelügyeleti hatóságok körét, valamint a termékek piacfelügyeleti ellenõrzésére vonatkozó részletes
szabályokat;
b) az importtermékek ellenõrzésével kapcsolatos részletes szabályokat;
c) a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztetõ termékek
forgalmazására és ellenõrzésére, továbbá az alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó részletes
szabályokat, valamint
d) a felvonók és mozgólépcsõk létesítésével összefüggõ engedélyezésre, üzemeltetésére, ellenõrzésére, az eljáró
hatóság kijelölésére, feladataira és eljárására, a felvonó szakértõi és ellenõri tevékenységre, a felvonók és
mozgólépcsõk (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartására vonatkozó
részletes szabályokat
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a termék tekintetében szabályozási feladatkörrel rendelkezõ miniszter, hogy
a) a termék forgalmazásával összefüggõ egyes követelményekkel, telepítésével, üzembe helyezésével,
alkalmazásával és használatával összefüggõ követelményeket,
b) a feladat- és hatáskörébe tartozó termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket, biztonságossági
elõírásokat, címkézésre vonatkozó külön elõírásokat, az egyes termékek megfelelõségértékelésének módját,
valamint a megfelelõségi tanúsítványokat kiadó szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatározásának
szabályait,
c) az a) pontban meghatározott egyes követelményekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárásra vonatkozó különös
szabályokat,
d) az a) pontban meghatározott követelmények megsértése esetén alkalmazandó különös jogkövetkezményeket
rendeletben határozza meg.
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19. Hatálybalépés
31. §

Ez a törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezés
32. §

E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

21. Módosító rendelkezések
33. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A bányafelügyelet a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény,
valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.”

34. §

(1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelõségi igazolással
rendelkezõ építési terméket, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ tûzoltó-technikai terméket, tûzvagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.”
(2) A Ttv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megfelelõségi igazolással, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében
meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkezõ termék forgalomba hozatalát, forgalmazását a piacfelügyeleti
hatóság megtiltja, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.”
(3) A Ttv. 13/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló
törvény, valamint jogszabály alapján gyakorolja.”

35. §

(1) Az Fgytv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések
megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítõ vállalkozás köteles.”
(2) Az Fgytv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre
vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.”
(3) Az Fgytv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesíthetõ
igényeit.”
(4) Az Fgytv. 46. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelõségével kapcsolatos piacfelügyeleti
feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján
gyakorolja.”
(5) Az Fgytv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további
jogkövetkezményeket határozhat meg. A fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény,
a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.”

36. §

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenõrzését)
„e) a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy
veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén
a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény szabályai szerint,”
(végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.)

3038
37. §

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

9. szám

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 54. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Elnök és a Hivatal a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, valamint külön jogszabály alapján
gyakorolja.”

22. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
38. §

Hatályát veszti az Fgytv.
a) 2. § s), t) és u) pontja,
b)

II. fejezete,

c)

12. §-át megelõzõ alcíme és 12. §-a,

d)

13. §-át megelõzõ alcíme és 13. §-a,

e)

16. § (5) bekezdése,

f)

45/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „megfelelõségértékelésére, megfelelõségi jelölésére” szövegrész,

g)

47. § (1) bekezdés e) és f) pontja,

h)

47. § (10) bekezdésében a „biztonságosságának” szövegrész,

i)

47/C. § (5) bekezdés b) pontjában az „a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy”
szövegrész,

j)

49. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

k)

51. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

l)

55. § (1) bekezdés a) pontja,

m) 56. §-a,
n)

56/A. § (3) és (4) bekezdése,

o)

57. § (1) bekezdés d) pontja.

23. Az Európai Unió jogának való megfelelés
39. §

(1) Ez a törvény az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 1., 2., 3., 5., 8., 9., 11., 12., 13. és 18. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) Ez a törvény a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérõl, valamint a 93/465/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R2.–R7. cikkeivel
összhangban álló szabályozást tartalmaz.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak
meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 7. § tekintetében
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:
1. §

A közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat a Magyar Turizmus
Zrt. látja el, amely során támogatások nyújtására jogosult.
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2. §

(1) A Magyar Turizmus Zrt. jogutódja – a (3) bekezdés szerinti védjegyek mûködtetésének kivételével – az Agrármarketing
Centrumnak
a) az Agrármarketing Centrum által a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésérõl szóló
154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet
hatálybalépését megelõzõen létesített támogatási jogviszonyok,
b) az Agrármarketing Centrum által a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló
66/2008. (V. 16.) FVM rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban e rendelet hatálybalépését
megelõzõen létesített támogatási jogviszonyok,
c) az Agrármarketing Centrum által a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és
felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján e rendelet hatálybalépését
megelõzõen hozott támogatási döntések, illetve létesített támogatási jogviszonyok,
d) az a)–c) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, valamint az alaptevékenység ellátásához
szükséges tevékenységek ellátására vonatkozó polgári jogi szerzõdések,
e) egyéb, a feladatellátást biztosító polgári jogi szerzõdések, valamint
f) az Agrármarketing Centrum által megszerzett szerzõi jogok és licencek tekintetében.
(2) A Magyar Turizmus Zrt. az Agármarketing Centrum által a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatok
ellátásával kapcsolatosan létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult eljárni
a) a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,
b) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai elszámolások tekintetében, valamint
c) a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetés, a támogatás csökkentése, a szerzõdés módosítása, az elállási
és felmondási jog, a biztosítékok érvényesítése, valamint a szerzõdésben meghatározott minden egyéb,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési és halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
egyes eljárási kérdésekrõl szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt támogatói feladat tekintetében.
(3) Az Agrármarketing Centrum jogutódja a 198155, 175790, 154794, valamint 205971 lajstromszámú védjegyek
tekintetében a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztérium.

3. §

Az Agrármarketing Centrum vagyonkezelésében lévõ, a feladatellátáshoz szükséges vagyont 2012. július 1. napjától
a Magyar Turizmus Zrt. használatába kell adni.

4. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdését az Agrármarketing Centrumnál
a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatok ellátására foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Magyar
Turizmus Zrt.-nél való továbbfoglalkoztatása tekintetében kell alkalmazni.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 8. § 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

6. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 100. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelõssége körében]
„j) szakmai felügyeletet gyakorol a Magyar Turizmus Zrt. által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységgel
kapcsolatosan.”

7. §

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésérõl szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. § a) pont
aa) alpontjában az „az Agrármarketing Centrumot” szövegrész helyébe az „a Magyar Turizmus Zrt.-t” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az R. 113. § (1) bekezdés x) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) állást foglal a Kormány számára a fejlesztési és tervezési
feladatokról, különösen a 2014–2020 pénzügyi idõszakhoz kapcsolódó feladatokról, a fejlesztési célú költségvetési
források felhasználásához szükséges kormányzati intézkedésekrõl, a támogatások felhasználásához szükséges
intézményrendszer kialakításáról és mûködtetésérõl, valamint az e témakörben indokolt szabályozásról. Ennek
körében különösen:
a)

megtárgyal és döntési javaslattal lát el minden kormánydöntést igénylõ fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve
fejlesztési tervezési és végrehajtási dokumentumot,

b)

dönt az Operatív programok, valamint az Akciótervek elfogadásáról és módosításáról, továbbá a nagyprojektekre
vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról,

c)

a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése érdekében megtárgyalja és véleményezi a kormánydöntést
nem igénylõ különbözõ ágazati fejlesztési terveket, programokat, stratégiákat,

d)

dönt a kiemelt projektek nevesítésérõl,

e)

dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokról,

f)

véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentõségû ügyeket, a komplex programokat, az operatív
programok kiemelt projektjeit,

g)

állást foglal – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kialakított és mûködtetett – pályázati elbírálási szempontokról
és eljárásrendi szabályokról és utasításokról,

h)

az általa tárgyalt ügyekben nyomon követési tevékenységet végezhet, a végrehajtásról tájékoztatást kérhet,

i)

a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érdekében jogszabály módosítást kezdeményez,

j)

a fejlesztések végrehajtásáért felelõs szervezetektõl beszámolót kérhet, és intézkedési javaslatot fogalmazhat
meg.

2. §

Az NFK felelõs a 2014–2020 idõszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során alkalmazandó eljárásrend és szervezeti
környezet kialakításáért a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges
feladatokról szóló 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 13. pontjában foglaltak
szerint. E feladatkörében átveszi a Kormányhatározat 13. pontja alapján felállított tárcaközi munkacsoport feladat- és
hatáskörét.

3. §

A kormánydöntést igénylõ fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztési dokumentumok kizárólag az NFK jóváhagyását
követõen terjeszthetõk a Kormány elé.

4. §

A tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggõ programokat, valamint a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap pályázatait és projektjeit illetõen az NFK, illetve a Miniszterelnökség jogosult a szükséges
szakmai egyeztetés lefolytatására.

5. §

Az NFK
a)

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

b)

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

c)

véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentõségû ügyeket,

d)

megtárgyalja és Kormány általi megtárgyalásra javasolja – a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági
miniszter által parafált támogatási szerzõdéstervezetek alapján – a Nemzetgazdasági Minisztérium
külgazdaságért felelõs államtitkára által elõterjesztett, egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásról szóló
kormány-elõterjesztést.
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6. §

Az NFK által tárgyalt és elfogadott elõterjesztés közvetlenül benyújtható a Kormány ülésére.

7. §

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

A Kormány 144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új
ország-elnevezéssel összefüggõ, valamint a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3., 5., 8., 9. és 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 153. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény
10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

2. §

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. rendelet
a) 10/A. § (1) és (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,
b)

10/A. § (4) bekezdésében és 11/F. § (6) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország”,

c) 11/F. § (6) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”
szöveg lép.
3. §

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 21/A. §
(1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. §

(1) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) minõsített idõszak: az Alaptörvény 48. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján rendkívüli állapotnak, illetve a 48. cikk
(1) bekezdés b) pontja alapján szükségállapotnak kihirdetett idõszak vagy az 53. cikk (1) bekezdése alapján
veszélyhelyzetnek minõsített, illetve az 52. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott esemény;”
(2) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontjában és 1. számú melléklet V. pont negyedik mondatában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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5. §

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

6. §

A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
a)

1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

b)

12/B. § (1) bekezdésében és 16/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe
a „Magyarországon”

szöveg lép.
7. §

(1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 9. §-a a következõ o) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendõrség az Országos Rendõr-fõkapitányság fõigazgatójának irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel,
országos illetékességgel önálló szervként)
„o) ellátja a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló törvény szerinti
feladatokat, valamint közremûködik rendõrségi személyi védelmi feladatok teljesítésében.”
(2) Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja.

8. §

Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi
aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló
102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész
helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

9. §

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdés 5. pont b) alpontjában és 9. § (1) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. §

A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának
szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. §

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § d) és e) pontjában
a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a)

1. § 1. pont c) alpontjában, 1. § 4. pontjában, 1. § 10. pont b) és c) alpontjában, 1. § 17. pont a) és b) alpontjában, 1. §
19. pontjában, 2. § (1) bekezdésében, 4. § a) és d) pontjában és 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b)

2. melléklet 1. pontjában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak”

szöveg lép.
13. §

A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és
tanúsítás egyenértékûségérõl szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. § 5. pontjában, 4. § (3) bekezdés c) pontjában
és 11. § (2) és (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 10/2012. (V. 18.) NGM rendelete
az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésével kapcsolatos
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában, valamint
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § c) pont
ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3–5., a 7. és a 8. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § h) pontjában – a 6. § (2) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában – meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM
rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § d) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölõ hatóság)” szöveg lép.
(2) Az R1. 3. § (5) bekezdésében az „a miniszter a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az
iparügyekért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium” szöveg lép.
(3) Az R1. 18/B. § (1) és (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kijelölõ hatóság” szöveg lép.

2. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl
és megfelelõség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása
2. §

(1) A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról szóló
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § 15. pontjában a „gazdasági miniszter (a továbbiakban: kijelölõ)”
szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölõ)” szöveg lép.
(2) Az R2. 4. § 16. és 17. pontjában a „gazdasági miniszter (a továbbiakban: kijelölõ)” szövegrész helyébe a „kijelölõ” szöveg
lép.

3. A felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló
108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet módosítása
3. §

(1) A felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM
együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § e) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter által, a belügyminiszter
egyetértésével” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által” szöveg lép.
(2) Az R3. 12. § (1) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter – a belügyminiszter egyetértésével –” szövegrész
helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

4. Az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet módosítása
4. §

(1) Az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés
a) pontjában az „e rendeletet kiadó miniszter” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: kijelölõ hatóság)” szöveg lép.
(2) Az R4. 11. § (4) bekezdésében, valamint 6. melléklet elsõ mondatában a „kijelölésért felelõs illetékes miniszter”
szövegrész helyébe a „kijelölõ hatóság” szöveg lép.
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5. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége igazolásának
részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása
5. §

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége igazolásának részletes szabályairól szóló
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 5. §-ában a „miniszter jelöli ki” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal jelöli ki” szöveg lép.

6. Az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek
tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosítása
6. §

(1) Az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kijelölés iránti kérelemben a kérelmezõ szervezet alkalmasságát, felkészültségét a megfelelõségértékelõ
szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.)
a) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 2. cikk 10. pontja szerint kiállított akkreditálási okirat, vagy
b) 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint az R. 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok
csatolásával kell igazolni.”
(2) Az R5. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megkezdése elõtt kell megfizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlájára, a „megfelelõségértékelõ
szervezetek kijelölése” kifejezésnek a befizetési bizonylat közlemény rovatában való feltüntetésével.”

7. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl
és megfelelõség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása
7. §

(1) A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség-tanúsításáról szóló
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.) 15. § (1) bekezdésében az „Az iparügyekért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.
(2) Az R6. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja
szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület által a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja
szerint kiállított akkreditálási okiratot;
b) azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet a kijelölését kérelmezi.”

8. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet módosítása
8. §

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet 17. § (1) bekezdésében az „Az iparügyekért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe az „A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 12/2012. (VI. 25.) 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
(a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Nem kell vizsgálatra bemutatni a más államból behozott fegyvert és lõszert abban az esetben, ha
a) az egy részes államból származik és az illetõ ország elismert próbajelével van ellátva; vagy
b) az nem részes államból származik, de azt egy részes állam vizsgáló állomása bevizsgálta, és az illetõ ország elismert
próbajelével látta el.
(2) Nem kell vizsgálatra bemutatni a házilagos lõszerszereléssel és -újratöltéssel elõállított lõszert.”

2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Már használatban lévõ fegyvert – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Korm. r. 38. § (1) bekezdés
g) pontja alapján a tanúsítványban megadott érvényességi határidõ lejártakor, de legalább tízévenként újbóli
vizsgálatra kell bemutatni. A lövõkészüléket kétévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni, kivéve, ha a Vizsgáló
a tanúsítványban ennél rövidebb érvényességi határidõt határoz meg (a továbbiakban együtt: idõszakos vizsgálat).
(2) A fegyvert vagy a lövõkészüléket javítást, fõdarabcserét, valamint a teherviselõ elemén, az elsülõ- és biztosító
szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követõen, valamint a fegyver, lövõkészülék megszerzése
esetén – a megszerzés elõtt – vizsgálatra be kell mutatni.
(3) A már használatban lévõ vadász- és sportlõfegyverek az idõszakos vizsgálat alól mentesek, ezen lõfegyvereket
a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kell vizsgálatra bemutatni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az engedéllyel rendelkezõ használót,
a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség a fegyver vagy a lövõkészülék javítása,
fõdarabcseréje, valamint a teherviselõ elemén, az elsülõ- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítása vagy
helyreállítása esetén a javítást végzõt, a fegyver, lövõkészülék megszerzési szándéka esetén – a felek eltérõ
rendelkezése hiányában – a fegyvertõl, lövõkészüléktõl megváló személyt terheli.
(5) Amennyiben a fegyver vagy a lövõkészülék az idõszakos vizsgálaton megfelel, a Vizsgáló tanúsítást ad ki, amely
tartalmazza, hogy a fegyver vagy a lövõkészülék a jogszerû használatra alkalmas.”

3. §

Az R.
a)

3. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 8. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b)

8. §-ában a „található” szövegrész helyébe a „találhatóak”,

c)

26. §-ában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

d)

32. §-ában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

e)

1. melléklet címében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „A Magyarország”,

f)

2. melléklet (2) bekezdés b) pontjában a „sportfegyverek” szövegrész helyébe a „sportlõfegyverek”, valamint
a „Sportfegyvereknél” szövegrész helyébe a „Sportlõfegyvereknél”

szöveg lép.
4. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozata
a 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintõ módosításáról*
A Kormány
1. elfogadta az 1–7. mellékletek szerint a Dél-Alföldi Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program,
az Észak-Magyarországi Operatív Program, a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program,
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program indikátorokat érintõ
módosításáról szóló javaslatot az Európai Bizottsággal történõ hivatalos tárgyalások alapjául,
2. hozzájárul az 1. pontban foglaltak szerint elkészített módosítási javaslatnak az Európai Bizottsághoz történõ hivatalos
benyújtásához.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 13/2012. (VI. 8.) NGM utasítása
a Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintõ, külön jogszabályokban meghatározott
egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium
feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm.
határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt feladat
teljesítése érdekében – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján –
az alábbi utasítást adom ki.

1. Az utasítás hatálya
1. §

Az utasítás hatálya az alábbi kötelezettségek és feladatok teljesítésére terjed ki:
a) a védelem terén alapvetõ biztonsági érdekeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2011. szeptember 27-ig hatályban lévõ 75. § (1) bekezdése
alapján a 2011. szeptember 27-ig aláírt és hatályban lévõ megállapodások szerinti kötelezettségek és feladatok,
b)

a Rendelet 74/B. §-a szerinti beszerzésekkel kapcsolatos feladatok,

c)

a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése
szerinti beszerzésekkel kapcsolatos feladatok.

2. A végrehajtásért felelõs szervezet
2. §

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott megállapodások módosításának és teljesítésének döntés-elõkészítési, továbbá az
1. § a), b) és c) pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos értékelési, nyilvántartási, tájékoztatási és
koordinációs feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztériumban (a továbbiakban: Minisztérium) az egyedi eljárások
szerinti védelmi és biztonsági beszerzéseket kezelõ bizottság (a továbbiakban: Bizottság) látja el.
(2) A Bizottság döntés-elõkészítés és javaslattétel céljából létrehozott testület, amely elnökbõl, elnökhelyettesbõl,
tagokból és szakértõkbõl áll.

* A Korm. határozat mellékletei a Magyar Közlöny 84. számában találhatóak.
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(3) A Bizottság elnöke a Minisztérium külgazdaságért és nemzetközi ügyekért felelõs helyettes államtitkára, elnökhelyettese
a Minisztérium Befektetési Fõosztályának vezetõ beosztású dolgozója.
(4) A Bizottság tagjai:
a) a Minisztérium Innovációs és K+F Fõosztályának, Reál Költségvetési Fejezetek Fõosztályának és Iparstratégiai
Fõosztályának vezetõje által kijelölt személyek,
b) a rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által kijelölt személyek.
(5) A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter nevezi ki a tisztségre.
(6) A Bizottság elnöke a szakértõket az ülés napirendje alapján hívja meg a Bizottság üléseire.
(7) A Bizottság elnöke, elnökhelyettese, tagjai és a szakértõk e minõségükben kifejtett tevékenységük ellátásáért külön
díjazásban nem részesülnek.
(8) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, az elnök által meghatározott idõpontban,
napirenddel és helyen, ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alakuló ülésén fogadja el.
(9) A Bizottság tagjai és szakértõi kötelesek jelen utasítás melléklete szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatot tenni. A titoktartási kötelezettség a megbízatás idõtartamát követõ két évig áll fenn. Ez alól kizárólag a
külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs miniszter adhat felmentést.

3. A végrehajtásért felelõs szervezet feladatai
3. §

A Bizottság az alábbi feladatokat látja el:
a) a még folyamatban lévõ ellentételezési megállapodások teljesítéséhez benyújtott elszámolások értékelése, a
teljesítési igazolások (a továbbiakban: kredit) kiadására és nyilvántartására vonatkozó felhatalmazás megadása
a Bizottság titkársága részére, a teljesítésekkel kapcsolatos vita esetén az érdekelt féllel történõ közvetlen
egyeztetés kezdeményezése,
b) az ellentételezési megállapodásban foglalt kritériumokat teljesítõ, az ellentételezési megállapodás teljesítésében
a kötelezetten túl részt vevõ ún. kijelölt vállalatok körébe történõ új jelölések jóváhagyása,
c) a teljesítésként felajánlott projektjavaslatok elõzetes értékelése és teljesítésként történõ jóváhagyása,
d) az ellentételezési megállapodások módosítására vagy lezárására vonatkozó javaslat elõkészítése miniszteri
jóváhagyásra,
e) az ellentételezés kormányzati szintû koordinációja és képviselete az Európai Unió szervezeteiben,
f) az 1. § b) és c) pontja szerinti beszerzések egyedi feltételeire vonatkozó kormányzati szempontok kidolgozása,
javaslatok megfogalmazása a kormányzati politika fõbb prioritásaira,
g) a várhatóan egyedi feltételeket eredményezõ megállapodások tárgyalási szempontjainak kidolgozása.

4. Adminisztratív feltételek
4. §

(1) A Bizottság titkársági feladatait a Minisztérium Befektetési Fõosztálya (a továbbiakban: Titkárság) látja el.
(2) A Titkárság feladatai:
a) a bizottsági ülés meghívójának elkészítése, napirendjének összeállítása, a napirendre tûzött ülésanyagainak
elkészítése és a Bizottság tagjaihoz történõ eljuttatása;
b) a jogszabályok szerinti beszerzések egyedi feltételeivel kapcsolatos kormányzati politikához módszertani
javaslatok kidolgozása és elõterjesztése a Bizottságnak döntéshozatalra;
c) a Bizottság tájékoztatása az egyedi feltételekkel lefolytatandó védelmi és biztonsági beszerzési eljárásokról,
elõkészítés alatt álló megállapodásokról, a partnerekkel folyó tárgyalásokról;
d) a Bizottság tájékoztatása az EU és NATO védelmi programokban való magyar részvételhez kapcsolódó ipari
kooperációs tevékenységekrõl, továbbá információ biztosítása a védelmi és biztonsági iparhoz kapcsolódó K+F
programokról, EU Keretprogramokról és egyéb tematikus, védelmi innovációs projektekrõl;
e) az egyes, még folyamatban lévõ ellentételezési programok projektjavaslatainak elõterjesztése a Bizottságnak
jóváhagyásra;
f) az egyes, még folyamatban lévõ ellentételezési programokkal kapcsolatos teljesítési elszámolások elõzetes
értékelése, tételenkénti számszaki ellenõrzés alapján a Bizottságnak elfogadásra, további vizsgálatra vagy
elutasításra történõ elõterjesztése, a Bizottság felhatalmazása alapján a kreditek kiadása és nyilvántartása;
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g)
h)

teljesítésekkel kapcsolatos vita esetén a szükséges egyeztetések lefolytatása a Bizottság megbízásából;
az ellentételezésre kötelezett gazdálkodószervezetek által javasolt új „kijelölt vállalatok” elõterjesztése bizottsági
jóváhagyásra;
i) a Bizottság üléseirõl emlékeztetõ készítése, annak az elnök általi jóváhagyást követõen a tagoknak történõ
eljuttatása;
j) a Bizottság tagjainak nyilvántartása, az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok õrzése.
(3) A Titkárság munkáját a Bizottság elnöke által jóváhagyott Eljárásrend szerint végzi.
(4) A Titkárság tagjai – kizárólag jelen utasítás körébe esõ feladatvégzésük vonatkozásában – kötelesek a 2. § (9) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kitölteni.

5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ellentételezési Bizottság feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárási és mûködési rendjérõl szóló
23/2008. (HÉ 46.) NFGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 13/2012. (VI. 8.) NGM utasításhoz

Összeférhetetlenségi és Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott ………………………………………………………………………,
mint az egyedi eljárások szerinti védelmi- és biztonsági beszerzéseket kezelõ Bizottság tagja/felkért szakértõje/
a Titkárság munkatársa* kijelentem, hogy
– az egyedi beszerzéssel érintett gazdálkodószervezetnél, annak képviseletével megbízott vagy az egyedi feltételek
teljesítésében részt vevõ „kijelölt vállalat”-nál (a továbbiakban együtt: cégek) vezetõ tisztséget, felügyelõ bizottsági
tagságot nem töltök be,
– e cégekkel semmiféle gazdasági kapcsolatban nem állok,
– e cégek tekintetében semmiféle egyéb vagyoni érdekeltségem nincs.
Kijelentem továbbá, hogy összeférhetetlenség a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóim tekintetében sem
áll fenn.
Amennyiben az összeférhetetlenségi feltételek valamelyike jelen megbízatásom idõtartama alatt vagy késõbb
bekövetkezik, azt a Bizottság elnökének bejelentem és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetem.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a megbízatásom során tudomásomra jutott valamennyi adatot, tényt, információt
megõrzöm, illetéktelen személyek részére ezekrõl semmiféle felvilágosítást nem adok a Bizottságban betöltött
tisztségem ideje alatt, valamint annak megszûnését követõ két évig.

Budapest, ………………………………………
………………………………………
aláírás

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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A nemzetgazdasági miniszter 14/2012. (VI. 8.) NGM utasítása
az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelöléséhez kapcsolódó hatósági döntéseket
elõkészítõ kijelölési bizottságról
A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben, a megfelelõségértékelõ szervezetek
kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben,
valamint az iparügyekért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló
5/2010. (I. 14.) NFGM rendeletben foglalt feladatok végrehajtására – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontjára – a következõ utasítást adom ki:
1. §

(1) A megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésére irányuló eljárásban közremûködõ bizottság (a továbbiakban:
kijelölési bizottság) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) mint kijelölõ hatóság
részére megállapított feladatok vonatkozásában a döntések elõkészítésére, a javaslatok megfogalmazására és a
szakmai álláspontok kialakítására létrehozott testület.
(2) A kijelölési bizottság mûködési rendjét maga állapítja meg és a Hivatal fõigazgatója hagyja jóvá.

2. §

(1) A kijelölési bizottság vezetõje, valamint a kijelölési bizottság titkára a Hivatal fõigazgatója által kijelölt személy.
(2) A kijelölési bizottság további tagjai:
a) a Hivatal fõigazgatója által kijelölt további személy (személyek),
b) a Nemzetgazdasági Minisztérium Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Fõosztályának, az Építésgazdasági és
Otthonteremtési Fõosztályának, az Iparstratégiai Fõosztályának és a Notifikációs Központjának 1–1 képviselõje,
c) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõigazgatója által kijelölt személy.
(3) A kijelölési bizottság ülésein – a kijelölési bizottság vezetõjének írásos felkérésére – a Nemzeti Akkreditáló Testület
elnöke által kijelölt személy (személyek), valamint feladat- és hatáskör szempontjából más miniszter szabályozási
feladatkörét is érintõ termékek vonatkozásában az érintett miniszter által kijelölt személy (személyek) is részt vehet.
(4) A kijelölési bizottság (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tagjait a gazdaságszabályozásért felelõs államtitkár
bízza meg.

3. §

A megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben az iparügyekért felelõs miniszter számára az Európai Bizottság
és EGT-államok felé elõírt tájékoztatási feladatokat a kijelölési bizottság vezetõje végzi.

4. §

A kijelölési bizottság feladatai:
a) a kijelölési kérelemmel kapcsolatos döntések elõkészítése,
b) a kijelölt szervezetek ellenõrzésére vonatkozó éves terv összeállításában való közremûködés,
c) a kijelölést követõ ellenõrzés alapján kiadásra kerülõ, engedélyt felfüggesztõ, engedélyt részben vagy egészben
visszavonó döntés elõkészítése,
d) a kijelöléssel kapcsolatos kérdésekben szakmai álláspont kialakítása, jogszabály módosítására javaslat megfogalmazása.

5. §

A kijelölt szervezetek ellenõrzésére vonatkozó éves ellenõrzési tervet a Hivatal fõigazgatója hagyja jóvá.

6. §

7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Ezen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
Hatályát veszti az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban mûködõ, a megfelelõségértékelõ
szervezeteket kijelölõ bizottságról, valamint a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységével kapcsolatos
hatósági döntések elõkészítésének és meghozatalának rendjérõl szóló 6/2011. (II. 15.) NGM utasítás.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (6) bekezdése alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alapító
okiratát a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Rövidített neve: NFH
Idegen nyelvû neve: Hungarian Authority for Consumer Protection (HACP)
2. A költségvetési szerv székhelye: 1088 Budapest, József krt. 6.
3. A költségvetési szerv irányító szerve és címe:
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
4. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.
A költségvetési szerv a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján központi hivatal.
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv alaptevékenységét a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az áruk és a szolgáltatások
biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok ellátása képezi.
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége és alaptevékenységének besorolása:
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintõ jogszabályi és hatósági elõírások megtartását.
Közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában.
Véleményezi a fogyasztókat érintõ jogszabály-tervezeteket és kezdeményezi jogszabályok módosítását.
Együttmûködési megállapodások alapján együttmûködik a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami
szervekkel.
Piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenõrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó
jogszabályok és hatósági elõírások megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintõ ügyekben, fogyasztóvédelmi
bírságot szabhat ki.
Irányítja és ellátja a termékbiztonság ellenõrzésével összefüggõ piacfelügyeleti tevékenységeket, e körben ellenõrzi
az áruk és szolgáltatások biztonságosságát, vizsgálatokat végez, intézkedéseket tesz és mûködteti a Központi
Piacfelügyeleti Információs Rendszert (KPIR).
Magyarország részérõl részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok
európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban.
Mûködteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere
súlyos veszély esetén. (Magyarország a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül kapcsolódik a rendszerhez.)
Összekötõ hivatalként végzi a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának Magyarországon
történõ összehangolását.
Figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintõ általános szerzõdési feltételeket.
Felügyeli és ellenõrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi elõírások teljesítését.
Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez.
Támogatja az fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák mûködését.
Pert indíthat a fogyasztók igényeinek érvényesítése iránt (közérdekû kereset).
Ellátja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos hatósági feladatokat.
Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb külön jogszabályok a hatáskörébe utalnak.
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– Termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet és közzé teszi azok eredményét, vizsgáló laboratóriumaiban
– hatósági, köztestületi felkérésre és megbízás alapján – vizsgálatot végez, szakértõi véleményt, illetve tudományos
elemzést készít.
– A fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentet meg.
– Módszertani segédanyagot készít a fogyasztóvédelmi tevékenység elõsegítése és egységessé tétele érdekében.
– A fogyasztók, a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátók részére oktatási, továbbképzési tevékenység, szakmai
képzések, továbbképzések szervezése, bonyolítása, közremûködik az állami iskolai fogyasztóvédelmi oktatással
kapcsolatos feladatok ellátásában.
– Tudományos rendezvényeket, bemutatókat, kiállításokat szervez.
Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése:
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdek-képviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása
8. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A költségvetési szervet fõigazgató vezeti, akit a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter nevez ki, ment fel és gyakorolja
a munkáltatói jogokat.
9. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény alapján;
– kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
10. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
A költségvetési szervnek közvetlen jogelõdje nincs.
A költségvetési szerv névváltozása folytán használt megelõzõ megnevezései:
– Országos Kereskedelmi Fõfelügyelõség,
– Piaci Fõfelügyelõség.
– Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség.
A költségvetési szerv jogutódja az 1995. október 30-án beolvadással megszûnt Kereskedelmi Minõségellenõrzõ
Intézet (1088 Budapest, József krt. 6.) költségvetési szervnek.
11. Záró rendelkezések:
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza. A költségvetési
szerv Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter hagyja jóvá.
Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzés napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság NGM/10826/10/2010. számú, 2010. december 27-én kelt egységes
szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2012. április 27.
Okirat száma: NGM/6.893/7/2012.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Nemzeti Innovációs Hivatal alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) és (6) bekezdése alapján a Nemzeti Innovációs
Hivatal alapító okiratát a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).
Rövidített neve: NIH
Hivatalos megnevezése angol nyelven: National Innovation Office
2. A költségvetési szerv székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 12.
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:
Magyar Köztársaság Kormánya
Megalakulás dátuma a jogfolytonosság alapján: 2004. január 1.
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
Névváltozás: a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
5. A költségvetési szerv irányító szerve, címe:
A Hivatalt – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 83. § h) pontja, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében – a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítja. A Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a kutatás-fejlesztésért és
technológiai innovációért felelõs miniszter hagyja jóvá és adja ki.
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
6. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:
A Hivatal vezetõje az elnök, akit a miniszter nevez ki és ment fel, illetve aki felett a miniszter gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
7. A költségvetési szerv illetékessége: országos.
8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gazdálkodó.
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Hivatal feladatkörébe tartozik a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában
való közremûködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve
végrehajtása. Részt vesz a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és megvalósításában. Ellátja
a tudomány-, technológia- és innovációpolitika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs tevékenységet
valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttmûködés szakmai feladatait. A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében
jogszabály, vagy nemzetközi megállapodások alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai
együttmûködésbõl adódó feladatokat, valamint a hazai fejlesztéseket támogató, nemzetközi, illetve az Európai Unió
által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és
megvalósításával kapcsolatos feladatokat.
Az alapító okiratban meg nem határozott tevékenységeket a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról,
valamint fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet szabályozza.
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10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
Államháztartási szakágazati besorolás:
841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó jogszabályok:
– vezetõk: a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény;
– kormánytisztviselõk: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény;
– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
12. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje:
Oktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a
Hivatal az Oktatási Minisztérium jogutódja a Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság feladat- és hatáskörét érintõ
ügyekben. A jogutódlás módja: kiválás.
13. Jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Innovációs Hivatal jogutódja az alábbi költségvetési szerveknek:
A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (1117 Budapest, Neumann János u. 1/C), amely 2008. január
31-én – a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Hivatal) szervezetébe történõ integrálásáról rendelkezõ
GKM/2665/1/2008. számú megszüntetõ okirat alapján – beolvadással megszûnt.
A költségvetési szerv névváltozása:
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése alapján Nemzeti Innovációs Hivatal elnevezéssel mûködik tovább.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Nemzeti Innovációs Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata
szabályozza.
Az Áht. 105. § (5) bekezdésének megfelelõen jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejûleg a Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. január 17-én kelt
NGM/312/2/2011. számú egységes szerkezetû Alapító Okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 29.
Iktatószám: NGM/9.199/5/2012.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2012. június 1. és 2012. június 30. között
nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl
2012. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
Agoura Travel Team Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1186 Budapest, Margó Tivadar u. 182.
tel.: +36-20/9-588-802
fax: +36-1/290-1845
eng. szám: U-001375
Bejegyezve: 2012. június 21.
CsodaTours Utazásszervezõ és Közvetítõ Kft.
2315 Szigethalom, XVIII/a. u. 5. sz.
tel.: +36-30/470-4737
fax: +36-57/404-940
eng. szám: U-001372
Bejegyezve: 2012. 06. 05.
Elegant Voyage Magyarország Kft.
2000 Szentendre, Bánát Sverák u. 18.
tel.: +36-1/577-9131
fax: +36-1/577-9132
eng.szám: U-001377
Bejegyezve: 2012. 06. 26.
Holiday Sport Hungary Kft.
1221 Budapest, leányka u. 11. VII/46.
tel.: +36-1/788-8191
fax: +36-1/799-0965
eng. szám: U-001376
Bejegyezve: 2012. 06. 26.
Koffer-Travel Utazási Irodák Kft.
7623 Pécs, Rákóczi u. 39/D
tel.: +36-72/511-856
fax: +36-72/511-857
eng. szám: U-001373
Bejegyezve: 2012. 06. 08.
Nemes Marianna egyéni vállalkozó
1066 Budapest, Ó u. 3. III. em. 22.
tel.: +36-30/388-4869
fax: eng. szám: U-001374
Bejegyezve: 2012. 06. 19.
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2012. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásszervezõ tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti idõszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2012. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásközvetítõ tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
Blue Sky Travel Idegenforgalmi Kft.
1164 Budapest, Szántó u. 11.
tel.: +36-1/400-1331
fax: +36-1/400-1331
eng. szám: U-001362
Változás bejegyzés: 2012. 06. 25.
Natur-Vad Vadászati és Kereskedelmi Kft.
8449 Magyarpolány, Sallai u. 31.
tel.: +36-88/231-107
fax: +36-88/231-107
eng. szám: R02016/2000
Változás bejegyzés: 2012. 06. 07.
Online Travel Services Utazási Szolgáltató Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 7. fszt. 1.
tel.: +36-1/782-5904
fax: +36-1/782-5743
eng. szám: U-001260
Változás bejegyzés: 2012. 06. 06.
Travel House Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 21. IV. em. 1.
tel.: +36-1/201-8003
fax: +36-1/201-8003
eng. szám: U-001101
Változás bejegyzés: 2012. 06. 18.
Virtualtravel Kft.
1078 Budapest, István u. 38. III. em. 3.
tel.: +36-70/218-8730
fax: +36-70/218-8730
eng. szám: U-001266
Változás bejegyzése: 2012. június 22.

2012. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
kérelemre törölt engedélyek
Ocho Bora Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1145 Budapest, Szugló u. 76. 3. em. 15.
tel.: +36-1/373-0742
fax: +36-1/373-0743
eng. szám: U-001191
Törölve: 2012. 06.13.
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2012. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerõssé vált, hivatalból törölt engedély
Felfedezõ Klub Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 16. fszt. 7.
tel.: +36-1/354-0658, +36-1/354-0659
fax: +36-1/302-3048
eng. szám: U-001184
Törölve: 2012. 05. 08.
Jogerõre emelkedett: 2012. 06. 10.
„Holiday Ski Sport” Hotel Betriebs- Gmbh Magyarországi fióktelepe
1137 Budapest, Szent István krt. 26.
tel.: +36-1/788-8191
fax: +36-1/788-8191
eng. szám: U-001184
Törölve: 2012. 06. 12.
Jogerõre emelkedett: 2012. 06. 19.
Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. („f.a.” alatt)
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
tel.: +36-1/235-3884
fax: +36-1/235-3273
eng. szám: R-01811
Törölve: 2012. 05.04.
Jogerõre emelkedett: 2012. 05. 10.
Multiwebsite Kft.
1034 Budapest, Zápor u. 18. B.
tel.. +36-20/394-2077
fax: +36-1/700-2291
eng. szám: U-001187
Törölve: 2012. 05. 16
Jogerõre emelkedett: 2012. 05. 31.

2012. június 1. és június 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 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
hatósági engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl
I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, hatályos hatósági engedélyek jegyzéke
Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó
berendezések hegesztésére jogosító, 2012. január 1-jén hatályos hatósági engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó
szervezetek jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzétételére a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.
Gazdálkodó szervezet neve

Címe

A-10 Zrt.

6728 Szeged, Eper u. 10.

ACIS Benzinkúttechnika Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Active Szolgáltató Kft.

4551 Nyíregyháza, Diák u. 18

ADONYI Vagyonkezelõ és Ingatlanforgalmazó Kft.

1173 Budapest, Kaszáló u. 47.

AJG Agrogép Jármû- és Gépgyártó Kft.

4461 Nyírtelek, Kastély u. 3.

ÁKMI Általános Kultúrmérnöki Iroda Szolgáltató Kft.

1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.

AK-S Kft.

1115 Budapest, Kelenföldi út. 2.

Általános Szerelõipari Kft.

3580 Tiszaújváros, Lévai J. u. 24.

Alukonstrukt Kft.

6728 Szeged, Budapesti út 8.

AMBA GYGV Kft.

8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.

Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.

9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

AWI-SZER Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 25. üzem: 6100
Kiskunfélegyháza, X. Hrsz.: 0459/414

B&H Kéménygyártó Kft.

8330 Sümeg, Mihályfai út 29.

Babcock Borsig Service Hungary Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3–5.

Bács Metal-Tech Kft.

6100 Kiskunhalas, Kárász u. 6.

Bakonyi Erõmû Zrt.

8401 Ajka, Gyártelep

Barcs Metál Kft.

7570 Barcs, Somogyi B. u. 40.

Berépszer Kft.

3516 Miskolc, Simándi Pál u. 4.

Biogáz Unió Zrt.

2890 Tata, Csapó u. 2–4.

Biopetrol Kft.

6726 Szeged, Thököly u. 55.

BIS Hungary Kft.

1106 Budapest, Akna u. 2–4.
telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
telephely: 2442 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
telephely: 8184 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. Hrsz. 1500/23

Borsodchem Zrt. Központi Karbantartási és Fenntartási
Fõosztály Központi Karbantartó Üzem

3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Bronti 99 Kft.

8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

BRUNNBAUER – Budapest

1038 Budapest, Batthyány u. 45.

CH-Épületgépész Kft.

7630 Pécs, Zsolnay V. u. 51.

CH-PLUSSZ 2000 Kft.

6750 Algyõ, Ipartelep hrsz: 1884/2
telephely: 5945 Kardoskút, MOL ip. tp. hrsz.: 037/3

CM Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Juhar u. 2.

COLAS-ALTERRA Építõipari Zrt.

1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.

COOL-TECHNIQUE Kft.

1104 Budapest, Kada u. 114/B.

COOPTECH Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
CSÕ – MONTAGE Technológiai Szerelõ Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

CSÕ-2000 Kft.

5000 Szolnok, Ady Endre u. 6–8.

Csõfém-Szer Kft.

4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.

Csúzi Antal

6237 Kecel, Tavasz u. 5.
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Címe

DC Gépészeti-Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Kölesdi u. 46.

DH Szerviz Kft.

4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

DI Hungary Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 9.

DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft.

2890 Tata, Szõgyéni út 1/A

DKG-EAST Zrt.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DSD Steicher Anlagenbau GmbH

D–39245 Gommern, Magdeburger Chaussee

Dunai Erõmû Zrt.

2440 Százhalombatta, Erõmû út 2.

DUNA-MOUNT 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.

E.ON Energiatermelõ Kft.

4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.

E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.

7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.

ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.

2432 Szabadegyháza, Dózsa György u. 4.

ENER-G Energia Technológia Zrt.

1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

Energia Kazánjavító Kft.

6750 Algyõ, Jura Ipari Park 40.

ENERGO PROMPT Mérnökiroda Kft.

1111 Budapest, Sztoczek u. 19.

Energocoop Kft.

4000 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.

Energomontaz Magyarország Kft.

1094 Budapest, Tûzoltó u. 78–82.

Energomontaz-Pólnoc S.A.

PL 00-450 Warsawa, ul. Przemyslowa 30.

ENERGOSZERVIZ Kft.

4031 Debrecen, Kishatár út 26.

ENGVIN Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6791 Szeged, Kamilla u. 64.

ÉPDU-FERR Építõipari Kft.

2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.

Erdõs és Társa Kft.

4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona út 2.

ERÕMÛ-VARIANT Ipari Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.

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

EU-ARK Kft.

3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

EURO KDA Kft.

6753 Szeged, Rév u. 2.

EUROMONT Technológiai Szerelõ Berendezés Gyártó
és Kereskedelmi Kft.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 207.

EXTRAKARB Vegyipari Berendezéseket Karbantartó,
Gyártó, Mûszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

Fekoral International Kft.

7634 Pécs, Szentlõrinci út 15.

Fémszer 97 Kft.

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

FER 3331 Kft.

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

FERROLEX Építõ, Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft.

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

FGSZ Földgázszállító Zrt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 5.

Fiorentini Hungary Kft.

1103 Budapest, Gergely u. 83.

Flaga Gáz Kft.

6065 Lakitelek, Ugi u. 38.

FNT Projekt Vegyipar Gépészeti Kft.

1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 10.

Force Építõipari Tervezõ és Kivitelezõ Kft.

1107 Budapest, Basa u. 20.

FÕTÁV Zrt.

1161 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Ganz Danubius Hungarosteel Kft.

1036 Budapest, Viador u. 7.

GÁZKAR Kft.

1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.

GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó KFT.
Paksi Telephely

7030 Paks, Vasút u. 2.

GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelõ Kft.

1139 Budapest, Kartács utca 24–26.

GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató
és Koordinációs Kft.

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.

Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

1044 Budapest, Ipari Park u. 9.
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GRADUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.

2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GSA GROUP Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 1. em. 1.

GS-PIPE Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Kende u. 16.

Gyémánt-Net Kft.

4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park, hrsz: 5862

GYGV Kanizsa Technológiai Gép- és Csõszerelõ Kft.

8800 Nagykanizsa, Egerszegi út 2/F.

GYORSSZER PLUSZ Ipari Tartály Kazángyártó és
Szolgáltató Kft.

7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.

GYÕR-SZOL Gyõri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodási Zrt.

9024 Gyõr, Orgona u. 10.

HINKE Kft.

7090 Tamási, Szabadság u. 91.

Hõtechnika-Észak Kft.

3793 Sajóecseg, 08/10 hrsz.

H-T Speciál 2000 Kft.

1194 Budapest, Iparos u. 7.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.

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

HUNGARO INVEST Energetikai és Nehézipari
Generálkivitelezõ Kft.

1147 Budapest, Gervay u. 107/B

HUNGISZER Kft.

6750 Algyõ, Berek u. 31.

Hût-Szer Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft.

3534 Miskolc, Móricz Zsigmond utca 4.

IGN MONTIVÓ Kft.

7030 Paks, Nyárfa u. 2.

IMH Kft.

2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

IMO Hungaria MS Kft.

3580 Tiszaújváros, Verebély László u. 2.

INTERSZER Kft.

2360 Gyál, Határ út 17.

Ipolyvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet

2632 Letkés, Diófa u. 1.

IPSZOLG-MH ‘96 Kft.

8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 16.

ISD DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

ISO-SZER Kft.

7030 Paks, Szent István tér 14/A

JÁMM 2007 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9011 Gyõr, Sugár u. 107.

Kalor-Center Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 6.

KALORSZER Hõgépészeti Szerelõ Kft.

2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.

Kazánjavító 83 Kft.

6000 Kecskemét, Március 15. u. 63.

KAZÁN-JAVSZER Kft.

1105 Budapest, Nyitra u. 20.

KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft.

5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.

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

5900 Orosháza, Csorvási út 68.

KELETI Építõipari Kft.

7630 Pécs, Tüskésréti u. 75.

KIM-TECH Kft.

4095 Folyás, Felszabadulás út 11/A

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

Kiskun Meridián Zrt.

6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület 178.

KISS-BAU Kft.

7630 Pécs, Mohácsi út 18.

KLÍMA YUKON Kft.

3533 Miskolc, Daru út 1.

KÓPIS és Társa Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút u. 10.

KORRTECH Épületgépészeti Kivitelezõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2420 Debrecen, Rákóczi u. 37.

Kovács & Török Petrolgáz Szolgáltató Kft.

1142 Budapest, Sárrét park 7/B,
telephely: 1142 Budapest, Ungvár u. 64–66.

Kögáz Kanizsa Épszer Kft.

8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.

KRAFTSZER Kft.

1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6.

KVV Kõolajvezetéképítõ Zrt.

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 207.

LENDVAI Építõipari, Épületgépész Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.

9083 Écs, Petõfi Sándor u. 58/A.

3060
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MAANMIX Kft.

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

MAGNET Tartálygyártó Kft.

7342 Mágocs, Kültelek 22.

Magyar Gyárépítõ Társulás

1112 Budapest, Kapolcs u. 16.
postacím: 2401 Dunaújváros, pf. 276.

Mátészalka Szerelvénygyártó Kft.

4700 Mátészalka, Jármi út 55.

MÁTRAFÛTÕBER Épületgépészeti Kft.

3070 Bátonyterenye, Orgona út 1–3.

Mátrai Erõmû Zrt.

3271 Visonta, Erõmû u. 11.

MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervezõ, Szolgáltató Kft.

8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

MedinTech Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.

9090 Pannonhalma, Tabán u. 5.

METALKONTAKT Épületgépészeti Fém és
Gáztechnológiai Szolgáltató E.C.

8000 Székesfehérvár, Berényi út 29.

MINIKALOR Kazánfelújító és Szolgáltató Kft.

9081 Gyõrújbarát, Zrínyi út 20–24.

Miskolci Hõszolgáltató Kft.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Mistral-Maten West Kft.

2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MONT Szerelõ- és Vállalkozó Kft.

5000 Szolnok, Batthyány út 36/A

MONTÁZS 4 Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 107.

Mölling Kft.

2040 Budaörs, Árok u. 10/B

MULTINOX Kft.

1103 Budapest, Kada u. 32/B

MUNTYÁN és TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.

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

2851 Környe, Iparcentrum 3.

New Konstruktív Kft.

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.

Nitrogénmûvek Zrt.

8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.

OILTECH Olajipari Technológiai Szerelõés Vezetéképítõ Kft.

8878 Lovászi, Dr. Papp Simon Ipartelep 14.

OLAJGÉP-TEC Ipari Karbantartó, Szerelõ
és Kivitelezõ Kft.

5940 Tótkomlós, Vasvári P. u. 15.
telephely: 5945 Kardoskút, Ipartelep Hrsz.: 037/3

OVIT Zrt.

7030 Paks, Dankó Pista u. 1.

OVIT Zrt. Erõmûvi Gépgyártási Igazgatóság

1158 Budapest, Körvasútsor u. 105–106.

PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

PARÁZS ’94 Szolgáltató Kft.

2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.

PARTNER Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft.

7030 Paks, Vasút u. 2.

PATENT Kft.

6050 Lajosmizse, Arany János u. 40.

PCI Ipari Automatizálási Fõvállakozó és Kivitelezõ Zrt.

2443 Százhalombatta, MOL Nyrt. 1. telep 11. épület

PDO Szerelõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.

PENTSTAR Service Kft.

2443 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.

Perecesi Oil Szerviz Kft.

3530 Miskolc, Bihari u. 3.

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft.

7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.

PETROL Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

PETROLTEAM Olajipari Szolgáltató
és Szállítmányozási Kft.

5525 Füzesgyarmat, Ipartelep hrsz.: 0416/34

Privát Techno-Szer Kft.

3599 Sajószöged, Kodály u. 1.

Prompt’94 Kft.

3263 Domoszló, Ságvári út 44.

PROPÁN’93 Szerelõ-Gyártó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

PULZUS + Kft.

1112 Budapest, Kõérberki út 16.

QPLAN Hûtéstechnikai Tervezõ és Szolgáltató Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 240/B.
telephely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.

QUICK 2000 Kft.

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.
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RAMICO Gázvezetéképítõ és Szerelõ Kft.

1126 Budapest, Ugocsa u. 4/A
telephely: 2040 Budaörs, Szarvasmezei ipartelep
4044/5 hrsz.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Dorogi Fióktelep,
Gépészeti és Építészeti Osztály

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

ROZMARING-SZALÓ Kft.

3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.

SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72–74.
telephely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 224.

SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft.

8400 Ajka, Kossuth u. 17.

SILVÓ Zrt.

1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

SOMOGY PLUSZ Kft.

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

SP POWER Energetikai Szolgáltató Kft.

5900 Orosháza, Csabai u. 40/B.

Start Kontakt Kft.

7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 14.

Startoil Szerviz Kft.

1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.

STELL-VENT EGER Kft.

3300 Eger, Szõlõ út 6. telephely: 3399 Andornaktálya,
Rákóczi út 167.

STROJE MECHANIZMI A.S.

9290 Dunajskaja Streda (Szlovákia), Galantaska cesta 4

STUMPF és TÁRSAI Kft.

8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz.: 2233

SÜD-ALU Alumínium Szerkezetek Kft.

6800 Hódmezõvásárhely, Makói út, Ipari p.

S-WORK Kft.

7700 Mohács, Pécsi u. 66.

SZEPIKÓ Bt.

6753 Szeged, Napsugár u. 6.
telephely: 6727 Szeged, Irinyi J. u. 1.

TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft.

8860 Tab, Csapapuszta

TAMAX Kft

1222 Budapest, Nagytétényi út 48.

TANK-SZER Kft.

7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TATA Hûtõtechnika Fõvállalkozó Kft.

2890 Tata, Szomódi u. 4.

Tatabánya Erõmû Kft.

2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

Technical Services Hungaria Jármûjavító Kft.

3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

TECHNO-GÁZ Építõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

7030 Paks, Tolnai. u. 81.

Techno-Produkt Gyártó, Szerelõ és Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti
Csõszerelõ Kft.

5530 Vésztõ, Békési út 61.

TECHNOSZER Kft.

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

Techszerviz Kft.

4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.

1118 Budapest, Torbágy u. 13.

Termoszerviz Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B

TERRA-21 Kft.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 34.

Thermoszer Bt.

6000 Kecskemét, Katona J. tér 10.

ThermoSzerviz Kft.

6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.

Tiszaláng Kft.

6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft.

1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.

Tre-Ben 2000 Kft.

5081 Szajol, Dankó Pista u. 8/A

TRIÁSZ -95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.

Unicentrál Üzemszerviz Kft.

9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.

Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft.

8790 Zalaszentgrót, Május 1. út 17.

UNIGÁZ Kft.

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 168.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.

8401 Ajka, II. Timföldgyár

ÚTVASÚT-SZEGED Építõ- és Szerelõipari, Vállalkozási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6750 Algyõ, Júra Ipari Park 52/A
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Vabeko Kft.

8600 Siófok, Fõ u. 260.

Varga ‘97 Épületgépészeti Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.

4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.

VÁRSZER ‘94 Szereléstechnológiai Kft.

8100 Várpalota, Kossuth u. 66.

Vasi Lángtechnika Kft.

9700 Szombathely, Kolozsvár u. 11/A

Vasipari Tartálygyártó Kft.

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Vasitherm Kft.

9700 Szombathely, Vépi út 2/B.

VATAM HUNGÁRIA Épületgépészeti, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

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

Ventacid-Hungaria Kft.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

Vértesi Erõmû Zrt. „cs.a.” Oroszlányi Erõmû

2481 Oroszlány, Külterület Pf. 23

VETRAFORCE Szerelõ Kft.

1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

VÍZBER ‘82 Energetikai Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.

VOLUMIX Kft.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
telephely: 7200 Dombóvár, Radnóti u. Hrsz.: 4600/8

VULKÁN Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2022 Tahi, Szõlõ u. 2.

W.N.M. Kontur Bt.

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 122.

Weinberg ‘93 Építõ Kft.

3950 Sárospatak, Malomkõgyár út 7.

Welding Vállalkozási Kft.

1064 Budapest, Izabella út 77. III/3.
telephely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 1.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft.

2900 Komárom, Laktanya köz 9.

Z.V.G. Kft.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.

Zauner Anlagentechnik GmbH

A-4702 Wallern, Mauer 20/Gewerbepark

ZÖLDÁG Kft.

1093 Budapest, Mátyás u. 13.
telephely: 2000 Szentendre, Kövidinka u. 12.

2011. július 1. és 2012. január 1. között hatóságiengedély-visszavonás nem volt.

II. A 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet alapján kiállított, hatályos hatósági engedélyek
(alkalmassági tanúsítványok) jegyzéke
Az éghetõ (veszélyes) folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet elõírásai szerint,
2012. január 1-jén hatályos hatósági engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetek jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzétételére a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.
Gazdálkodó szervezet neve

Címe

A-10 Zrt.

6728 Szeged, Eper u. 10.

ACIS Benzinkúttechnika Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Active Szolgáltató Kft.

4551 Nyíregyháza, Diák u. 18.

Additiv Bt.

1021 Budapest, Völgy utca 32/B

ÁEF Labor Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 45.

AK-S Kft.

1115 Budapest, Kelenföldi út. 2.

AMBA GYGV Kft.

8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.

Aqua-Nívó Víz- és Hõtechnikai Kft.

9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft.

1221 Budapest, Magdolna u. 6.

AWI-SZER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 25.

Barcs Metál Kft.

7570 Barcs, Somogyi B. u. 40.

Bárdi Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft.

6000 Kecskemét, Tüzér u. 2.

Benzinkút Szerviz Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

B-Inducoop Ipari Vállalkozási Kft.

3580 Tiszaújváros, Honvéd u. 10.
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Biopetrol Kft.

6726 Szeged, Thököly u. 55.

BIS Hungary Kft.

2442 Százhalombatta, Erõmû út 2.
telephely: 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
telephely: 8184 Balatonfûzfõ, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23

BorsodChem Zrt. Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai
és Környezetvédelmi Fõosztály

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

BorsodChem Zrt. Központi Karbantartási és Fenntartási
Fõosztály Központi Karbantartó Üzem

3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Borsod-MONTEX Kft.

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.

Bronti 99 Kft.

8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

Chem Waste Vegyipari Szolgáltató Kft.

1182 Budapest, Nagyenyed u. 64.

CHEMORIENS

1121 Budapest, Budafoki út 187–189.

CH-PLUSSZ 2000 Kft.

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

CM Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOPTECH Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
CORROCONT NDT Kft.

1124 Budapest, Szendi u. 1.

CSÕ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti
Szerelõ Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

Csúzi Antal e.v.

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

DC Gépészeti-Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Kölesdi u. 46.

DI Hungary Kft.

1151 Budapest, Késmárk u. 9.

DKG-EAST Zrt.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DRAIN Ép-Ker Kft.

6758 Röszke, Szegedi út 7.

ÉLBER Élelmiszeripari Berendezés Készítõ Kft.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológiai Szerelõ Kft.

2432 Szabadegyháza, Dózsa Gy. út 4.

Elsõ Vegyi Industria

1139 Budapest, Kartács u. 6.
telephely: 1201 Budapest, Helsinki út 138–146.
telephely: 1238 Budapest, Könyves út 132.

Energia Kazánjavító Kft.

6750 Algyõ, Júra Ipari park 40.

Energie-Generol Kft.

3292 Adács, Aradi Vértanúk u. 3.

Energoszerviz Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft.

4031 Debrecen, Kishatár u. 26.

ÉPDU-FERR Építõipari Kft.

2400 Dunaújváros, Verebély u. 14.

ESZO Szerelõ és Kereskedelmi Kft.

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

EU-ARK Kft.

3561 Felsõzsolca, Petõfi u. 20.

EUROTIP Ipari, Ker. és Szolg. Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. 1. sz. telep

EXTRAKARB Vegyipari Berendezéseket Karbantartó,
Gyártó, Mûszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

Fémszer ‘97 Kft.

4033 Debrecen, Szitás u. 8.

FER 3331 Kft.

1138 Budapest, Révész u. 2.
üzem: 3527 Miskolc, Üteg u. 2., Borsod-Abaúj-Zemplén

FLÓRA Bt.

2111 Szada, Ady E. u. 13/B

FNT Projekt Vegyipari Gépészeti Kft.

1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 10.

F-Z Team Kft.

6794 Üllés, Dózsa György u. 42.

Generál Westing Kft.

9730 Kõszeg, Malomárok u. 15.

GEOPROTECT Kft.

1095 Budapest, Máriássy 7.

Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút u. 2.

Gépkontrol Kft.

4064 Nagyhegyes-Gólyás, Hrsz: 0159

GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelõ Kft.

1139 Budapest, Kartács u. 24–36.
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GlobalTech Kereskedelmi, Szolgáltató
és Koordinációs Kft.

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.

GÖNCZI és FIA Kft.

1044 Budapest, Ipari park u. 9.

GRADUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.

2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GRP Plasticorr Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.

1097 Budapest, Illatos út 7.

GSA GROUP Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 1. em. 1.

GS-PIPE Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Kende u. 16.

Gyémánt-Net Kft.

4100 Berettyóújfalu, Nyugati úti Ipari Park hrsz: 5862

Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft.

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 30.

H-T Tartálytechnika Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

1194 Budapest, Iparos u. 7.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.

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

HUNGARO INVEST Energetikai és Nehézipari
Generálkivitelezõ Kft.

1147 Budapest, Gervay u. 107/B

IMH Kft.

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

Interexpress LT Kft.

8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.

INTERSZER Kft.

2360 Gyál, Határ út 17.

ISD DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

ISD POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút utca 10.

Kovács és Társai 97 Kft.

6771 Szeged, Magyar u. 150.

Kõolajvezetéképítõ Zrt.

3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.

Kristály-99 Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft.

4025 Debrecen, Petõfi tér 7.
központ: 4025 Debrecen, Petõfi tér 7. II/9.

KVALITERV Bt.

6727 Szeged, Irinyi J. u. 1.

Magyar Gyárépítõ Társulás

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

Majoros Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29.

MÁTRAFÛTÕBER Épületgépészeti Kft.

3070 Bátonyterenye, Orgona u. 1–3.

MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási
Szolgáltató Egység

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.

Mechaplan ‘97 Kft.

8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

METHODIC Hungária Kft.

1111 Budapest, Karinthy F. út 8.

MINELL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Kft.

2440 Százhalombatta, Mûszerész köz 6.

MINELL Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Mistral-Maten West Kft.

2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MONTÁZS 4 Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 107.

MÖLLING Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Árok u. 10/B

NDT Mûszaki és Szolgáltató Kkt.

2030 Érd, Katalin út 3.

OLVEX Olajipari-Vegyipari Karbantartó Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Vörösmarty u. 2.
telephely: 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.
(MOL Nyrt. Dunai Finomító területe)

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

8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13.

Opál Szerviz Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

2030 Érd, Duna u. 27/C

PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelõ Kft.

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

PATENT Kft.

6050 Lajosmizse, Arany János u. 40.

PCI Ipari Automatizálási Fõvállakozó és Kivitelezõ Zrt.

2443 Százhalombatta, MOL Nyrt. 1. telep 11. épület
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PDO Szerelõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 209.

PENTSTAR Service Kft.

2443 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.

Perecesi Oil Szerviz Kft.

3530 Miskolc, Bihari u. 3.

PETROL Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

Petrol Plusz Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1.

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

Pirazol Gyártó, Szolgáltató, Kereskedõ Kft.

3100 Salgótarján, Fülemüle út 9.

Platán 96 Bt.

4242 Hajdúhadház, Városkert 1.

PROMPT 94 Kft.

3263 Domoszló, Ságvári u. 44.

PROPÁN’93 Szerelõ-Gyártó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

R+R Konzorcium Kft.

6000 Kecskemét, Selyem u. 17.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Dorogi Fióktelep, Gépészeti és Építészeti Osztály

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft.

6414 Pírtó, Zsobostói dûlõ 49.

SECHTERM NOVO Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Kft.

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

SILVÓ Zrt.

1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

STROJE MECHANIZMI A.S.

9290 Dunajskaja Streda (Szlovákia), Galantaska cesta 4.

TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft.

8860 Tab, Csapapuszta

TANK-SZER Kft.

7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TARTÁLYSZERVIZ Kkt.

2510 Dorog, Hársfa utca 24.

Techno-Produkt Gyártó, Szerelõ és Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

Technoszer Építõipari és Technológiai Szerelõ Kkt.

1045 Budapest, Madridi u. 6–8.

Technoszer Kft.

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 91.

TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.

Techszerviz Kft.

4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TERRA Városkút

1211 Budapest, Központi út 67.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Mûszaki Felügyelet

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Pf. 20

TRIÁSZ-95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyírgyháza, Pazonyi tér 11.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.

8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár

VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft.

5000 Szolnok, Nagysándor J. út 35.

VEGYKOMPLEX Kft.

2443 Százhalombatta, MOL I telep

Ventacid-Hungaria Kft.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

VERECUNDUS Kft.

1106 Budapest, Gyakorló köz 3.

VETRAFORCE Szerelõ Kft.

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 2. (Kazincbarcikai Szerelési
Fõmérnökség)
telephely: 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14. (Péti Szerelési
Fõmérnökség)
telephely: 3581 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
(Tiszaújvárosi Szerelési Fõmérnökség)

VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft.

2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.

VÍZBER ‘82 Energetikai Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.

VOLUMIX Kft.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
telephely: 7200 Dombóvár, Radnóti u. Hrsz.: 4600/8

Welding Vállalkozási Kft.

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 1.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft.

2900 Komárom, Laktanya köz 9.

Z.V.G. Kft.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 160.
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság
megalakulásáról, az abban való részvétel feltételeinek megállapításáról szóló határozatáról

Szám: ÁRMB/220-3/18-9 (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. §
(1) bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
1. A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség (bírósági nyilvántartási szám: 3301; adószám: 19652605-1-42;
képviseletre jogosult személy: Szarvas Ferenc elnök; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. u. 54-60.), valamint
a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 1830; adószám: 19655842-1-42;
képviseletre jogosult személy: Buzásné Putz Erzsébet elnök; székhely: 1187 Budapest, Kerepesi út 1–3.),
a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 2706; adószám: 19624993-2-42; képviseletre jogosult
személy: Kiss László elnök; székhely: 1145 Budapest, Bácskai út 11.), a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (bírósági
nyilvántartási szám: 5705; adószám: 18061429-1-42; képviseletre jogosult személy: Gaskó István elnök; székhely:
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A), a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám:
2928; adószám: 19663942-1-42; képviseletre jogosult személy: Hankó János elnök; székhely: 1187 Budapest,
Kerepesi út 2-4.) és a Vasúti Koalíció tagjai a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 8283;
adószám: 18164536-1-42; képviseletre jogosult személy: dr. Laboda József elnök; székhely: 1142 Budapest, Teleki
Blanka u. 15–17.), a Vasutasok Szakszervezete (bírósági nyilvántartási szám: 504; adószám: 19002323-2-41;
képviseletre jogosult személy: Papp Zoltán elnök; székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 8.) Vasútiszállítási Alágazati
Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására irányuló kérelmének helyt ad.
Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a)

a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Vasúti Koalíció
(Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) mint ágazati szakszervezetek megfelelnek az
ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,

b)

a Mozdonyvezetõk Szakszervezete és a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége mint ágazati
szakszervezet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi feltételeknek,

c)

a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a
492 Vasúti áruszállítás megnevezésû alágazatokban a 2. pont szerint jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. A Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság
az ÁRMB határozatának jogerõre emelkedésének napján jön létre.
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 Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési
Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók
Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége és a Vasúti Koalíció (Pályavasúti Dolgozók
Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû
eljárási illeték megfizetése alól.

INDOKOLÁS
1. A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a
Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti
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Szövetsége és a Vasúti Koalíció tagjaként a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete
2011. október 27-én, ÁRMB/220-3/18-1/2011. számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a
Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának megállapítására irányult.
2. A kérelmet benyújtó érdekképviseletek az ÁPBtv. 9. § (1)-(2) bekezdés elõírása szerint kezdeményezték a
Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását, amely a Nemzetgazdasági Közlöny 2011. augusztus 31-i,
2011/11. számában közzétételre került.
3. A Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról 2011. október 26-án a kérelmezõ érdekképviseletek
megállapodást kötöttek, amelynek tartalma megfelel az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdésében elõírtaknak.
4. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) rendelkezésének megfelelõen a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési
Szövetség alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme és
képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti
személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 4 tag
munkáltatónál 11 596 fõ munkaviszonyban álló munkavállalót értékelhetett. Ez a párbeszéd bizottság tevékenységi
területén foglalkoztatottak 98,1%-a (11596/11822×100=98,1).
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség az ÁPBtv. 7. (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette.
[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.]
Az TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás megnevezésû alágazatokban
fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak összlétszáma 2010-ben a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által az ÁRMB rendelkezésre bocsájtott adatai (nemzetgazdasági munkaügyi
adattár) szerint 11 822 fõ.
5. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) pont rendelkezésének megfelelõen:
– a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati
szinten szervezi, az érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a 492 Vasúti
áruszállítás megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 4 munkáltatónál munkahelyi szintû
szakszervezetet és 1 685 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban foglalkoztatottak 14,3%-a
(1685/11822×100=14,3);
– a Mozdonyvezetõk Szakszervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, az
érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás
megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 3 munkáltatóknál munkahelyi szintû szakszervezetet
és 248 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban foglalkoztatottak 2,1%-a (248/11822×100=2,1);
– a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, az
érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás
megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 4 munkáltatóknál munkahelyi szintû szakszervezetet
és 4 051 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban foglalkoztatottak 34,3%-a (4051/11822×100=34,3);
– a Vasutasok Független 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 491 Helyközi vasúti személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás
megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 2 munkáltatóknál munkahelyi szintû szakszervezetet
és 1 209 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban foglalkoztatottak 24,5%-a (1209/11822×100=10,2);
– Vasúti Koalíció tagjai (Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) alapszabályában szerepel,
hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az
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érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a Koalíciónak a TEÁOR ’08 szerinti 491 Helyközi vasúti
személyszállítás és a 492 Vasúti áruszállítás megnevezésû alágazatokban fõtevékenység alapján besorolt
4 munkáltatóknál munkahelyi szintû szakszervezetet és 3 447 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban
foglalkoztatottak 29,2%-a (3447/11822×100=29,2).
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Vasúti Koalíció
tagjai (Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) az ÁPBtv. 7. (1) bekezdés a) pontjának
elõírását teljesítette.
A Mozdonyvezetõk Szakszervezete és a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége az ÁPBtv. 7. (1) bekezdés
a) pontjának elõírását nem 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.]
6. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség 1991. január 31-óta,
valamint a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 1990. május 2-óta, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete
1990 szeptember 6-óta, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 1990. október 24-óta, a Vasutasok Független
Szakszervezeti Szövetsége 1990. október 24-óta és a Vasúti Koalíció tagjai a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete
1998. október 30-óta, a Vasutasok Szakszervezete 1989. november 6-óta társadalmi szervezetként mûködik, amely
megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.
7. Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése szerint az ágazati párbeszéd bizottságot legalább egy ágazati munkáltatói
érdekképviselet és legalább egy ágazati szakszervezet kezdeményezheti, illetve az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja
alapján legalább egy-egy munkáltatói érdekképviselet és szakszervezet részvételével mûködhet.
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Vasúti Koalíció (Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete, Vasutasok
Szakszervezete) az ÁPBtv. 6–7. § szerinti részvételi feltételeknek megfelel, a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd
Bizottság jogszerûen megalakult.
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 Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési
Szövetség, valamint a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Mozdonyvezetõk Szakszervezete, a Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége és a Vasúti Koalíció tagjai a
Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete és a Vasutasok Szakszervezete a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó
általános tételû eljárási illeték megfizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2011. december 19.
Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete
Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás, a részvétel feltételeinek
megállapítása megállapításáról szóló határozatáról
Szám: ÁRMB/220-3/20-1 (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. §
(1) bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége – Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete (bírósági
nyilvántartási szám: 3236; adószám: 19622512-2-42; képviseletre jogosult személy: Tardos János elnök; székhely:
1066 Budapest, Teréz krt. 38.) Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás megállapítására
irányuló kérelmét elutasítja.
Az ÁRMB megállapítja, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti
Szervezete mint munkáltatói érdekképviselet nem felel meg az ÁPBtv. 6–7. §-ában és a 28. § (5) bekezdésben foglalt
részvételi feltételeknek.
2. Az ÁRMB a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete a
Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás elutasítására vonatkozó 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 Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó
általános tételû eljárási illeték megfizetése alól.

INDOKOLÁS
1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete 2010. március
11-én, 92-3/27-1/2010-ÁRMB számon iktatott kérelmet terjesztett elõ az ÁRMB-hez, amely a Kereskedelmi Ágazati
Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozás és a részvétel feltételeinek megállapítására irányult.
Az érdekképviselet 2010. június 23-án írásban jelezte, hogy folyamatban van az alapszabályának módosítása, az ÁPBtv.
rendelkezéseinek megfelelõ pontosítása, s egyben kérte az ÁRMB eljárásának felfüggesztését.
Az érdekképviselet 2010. augusztus 9-én benyújtotta a módosított alapszabályát és kérte az ÁRMB eljárásának
folytatását.
2. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont rendelkezésének megfelelõen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek gazdasági védelme és képviselete. Az alapszabály 1. § 7. pontja alapján az
érdekképviselet mûködési területe Budapest és Pest megye, feladata a kereskedelmi vállalkozók ágazati, szakmai
érdekképviselete.
Az érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 45 Gépjármû, motorkerékpár kereskedelme, javítása,
46 Nagykereskedelem és 47 Kiskereskedelem megnevezésû ágazatokban fõtevékenység alapján besorolt
123 munkáltató a tagja.
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3. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók
Budapesti Szervezete 1991. január 16-óta társadalmi szervezetként, 2010. július 19-tõl munkáltatói érdekképviseleti
tevékenységet is ellátó szervezetként mûködik, amely nem megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két
éves mûködési elõírásnak.
4. Az ÁRMB 2010. szeptember 7-én 92-3/27-4/2010-ÁRMB ikt. számú végzésében felhívta az érdekképviselet figyelmét,
hogy az érdekképviselet a két éves munkáltatói érdekképviseleti tevékenységi mûködés hiányában, az ÁPBtv. 7. §
(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a kérelméhez csatolja a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban tag
érdekképviseletek hozzájárulását.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete a kérelméhez a
Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban tag érdekképviseletek hozzájárulását nem csatolta.
Az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdés alkalmazását a 2011. évi CV. törvény 129. § (1) bekezdése 2011. augusztus 1-tõl hatályon
kívül helyezte. E rendelkezés alapján az érdekképviselet a két éves munkáltatói érdekképviseleti tevékenységi
mûködés hiányában nem lehet párbeszéd bizottság tagja.
5. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete az ÁPBtv. 6. §
(1) bek. b) pont és (2) bek., valamint a 7. (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette. Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdés
szerinti részvételi feltételnek nem felel meg, a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történõ csatlakozása
jogszerûen nem jöhet létre.
[Az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az e törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti
szövetség az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött társadalmi szervezet, amelynek alapszabályában
meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete.
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.
Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdés rendelkezése alapján az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl az ÁPB tagja olyan ágazati
érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. Az e feltételnek való megfelelést jelenti, ha
a) az érdekképviseletet érintõ jogutódlás – így különösen átalakulás, szétválás, összeolvadás – illetve
b) érdekképviseleti szövetség létrehozatala
esetén legalább egy jogelõd vagy tag érdekképviselet e tevékenységet a jogutódlás, illetve az érdekképviseleti
szövetség létrejötte idõpontját közvetlenül megelõzõen legalább két évig megszakítás nélkül folytatta.
(5) A (4) bekezdésben szereplõ feltételnek való megfelelés hiányában akkor lehet az érdekképviselet az ÁPB tagja, ha a
21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozat alapján e feltételnek megfelelõ valamennyi, az ÁPB létrehozatalában
részt vevõ, illetve az ÁPB-ben tag ágazati érdekképviselet hozzájárul ÁPB-tagságához. Az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdés
alkalmazását az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2011. évi CV. törvény 129. § (1) bekezdése 2011. augusztus 1-tõl hatályon kívül helyezte.]
Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 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.
Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az ÁRMB eljárása illetékmentes. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége–Kereskedõk, Vállalkozók Budapesti Szervezete a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános
tételû eljárási illeték megfizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2011. december 19.
Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság az Információtechnológia,
Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megalakulásáról, az abban való részvétel feltételeinek
megállapításáról szóló határozatáról
Szám: 0001-1/2012-4000/5323-ÁRMB
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. §
(1) bekezdés felhatalmazása alapján meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot
1. A 92-3/1-12/2010-ÁRMB ikt. sz. határozattal 2010. március 23-án megalakult, valamint az ÁRMB/220-3/13-7/2011. ikt.
sz. határozattal kibõvített tevékenységi területû Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagok, az Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 3269; adószám: 19655275-2-41;
képviseletre jogosult személy: Laufer Tamás elnök; székhely: 1012 Budapest, Vérmezõ út 4.), a Magyar
Kábelkommunikációs Szövetség (bírósági nyilvántartási szám: 936; adószám: 18343775-2-42; képviseletre jogosult
személy: Kéry Ferenc elnök; székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 73/A), a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (bírósági nyilvántartási szám: 799; adószám: 19002299-2-42; képviseletre jogosult személy: Lázár András
elnök; székhely: 1078 Budapest, Murányi u. 1.) és a Vasas Szakszervezeti Szövetség (bírósági nyilvántartási szám: 754;
adószám: 19002127-2-42; képviseletre jogosult személy: Spiegelné Balogh Lívia alelnök; székhely: 1086 Budapest,
Magdolna u. 5–7.), Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megállapítására irányuló kérelmének
helyt ad.
Az ÁRMB megállapítja, hogy:
a)

az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, valamint a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és
a Vasas Szakszervezeti Szövetség mint ágazati szakszervezet megfelel az ÁPBtv. 6–7. §-ában foglalt részvételi
feltételeknek,

b)

az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság a TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai,
optikai termék gyártása, 58 Kiadói tevékenység, 59 Film, video, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás,
60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás, 61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs
szolgáltatás megnevezésû ágazatokban és a 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása megnevezésû
alágazatban és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása megnevezésû szakágazatokban a 2. pont szerint
jogszerûen létrejött.

2. Az ÁRMB az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megalakulásával egyidejûleg a Hírközlési
Ágazati Párbeszéd Bizottságot megszünteti, a 2011. április 7-én kelt ÁRMB/220-3/13-7 (2011) ikt. sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.
3. Az ÁRMB határozata az ügyfelekkel történõ közléssel válik jogerõssé. Az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság a jelen ÁRMB határozat jogerõre emelkedésének napján jön létre.
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. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû
eljárási illeték megfizetése alól.
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INDOKOLÁS
1. A 92-3/1-12/2010-ÁRMB ikt. sz. határozattal 2010. március 23-án megalakult, valamint az ÁRMB/220-3/13-7/2011. ikt.
sz. határozattal kibõvített tevékenységi területû Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjai, az Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a Postai és Hírközlési
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2011. december 9-én, ÁRMB/220-3/19-1
(2011) számon iktatott kérelmet terjesztettek elõ az ÁRMB-hez, amely az Információtechnológia, Kommunikáció
Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek megállapítására irányult.
2. A kérelmet benyújtó érdekképviseletek az ÁPBtv. 9. § (1)–(2) bekezdés elõírása szerint kezdeményezték az
Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrehozását, amely a Nemzetgazdasági Közlöny
2011. október 28-i, 2011/13. számában közzétételre került.
3. Az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrehozásáról 2011. december 8-án a kérelmezõ
érdekképviseletek megállapodást kötöttek, amelynek tartalma megfelel az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdésében elõírtaknak.
4. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. b) pont és (2) bek. b) rendelkezésének megfelelõen:
– az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a
munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét
ágazati szinten szervezi, a TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 58 Kiadói
tevékenység, 59 Film, video, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás,
61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû ágazatokban és a
951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazatban és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk
javítása megnevezésû szakágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 187 munkáltató a tagja;
– a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség alapszabályában szerepel, hogy célja a munkáltatók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek védelme és képviselete, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, a TEÁOR
’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 58 Kiadói tevékenység, 59 Film, video,
televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás, 61 Távközlés,
62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû ágazatokban és a
951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazatban és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk
javítása megnevezésû szakágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 60 munkáltató a tagja.
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége és a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség az
ÁPBtv. 7. (1) bekezdés b) pontjának elõírását teljesítette.
[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.]
5. Az ÁPBtv. 6. § (1) bek. a) pont és (2) bek. a) rendelkezésének megfelelõen:
– a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati
szinten szervezi, az érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása,
58 Kiadói tevékenység, 59 Film, video, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 60 Mûsorösszeállítás,
mûsorszolgáltatás, 61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû
ágazatokban és a 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazatban és a
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása megnevezésû szakágazatokban fõtevékenység alapján besorolt
10 munkáltatóknál mûködõ munkahelyi szintû szakszervezetet és munkaviszony keretében foglalkoztatott
1 997 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az ágazatban foglalkoztatottak 1,6%-a (1997/123235×100=1,6);
– Vasas Szakszervezeti Szövetség alapszabályában szerepel, hogy célja a munkavállalók munkaviszonnyal
kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése, az érdekképviselet tevékenységét ágazati szinten szervezi, az
érdekképviseletnek a TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 58 Kiadói
tevékenység, 59 Film, video, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás,
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61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû ágazatokban és a
951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazatban és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk
javítása megnevezésû szakágazatokban fõtevékenység alapján besorolt 22 munkáltatónál mûködõ munkahelyi
szintû szakszervezetet és munkaviszony keretében foglalkoztatott 3 747 fõs taglétszámot értékelhetett. Ez az
ágazatban foglalkoztatottak 3,0%-a (3747/123235×100=3,0).
A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség 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.]
A TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 58 Kiadói tevékenység, 59 Film, video,
televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, 60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás, 61 Távközlés,
62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû ágazatokban és a 951 Számítógép,
kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazatban és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
megnevezésû szakágazatokban fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak
összlétszáma 2010-ben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által az ÁRMB rendelkezésére bocsájtott adatai
(nemzetgazdasági munkaügyi adattár) szerint 123 235 fõ.
6. A Fõvárosi Bíróság nyilvántartása szerint az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
1991. január 24-óta, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 1994. november 17-óta, a Postai és Hírközlési Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 1990. január 2-óta, a Vasas Szakszervezeti Szövetség 1989. december 18-óta társadalmi
szervezetként mûködik, amely megfelel az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerinti, legalább két éves mûködési elõírásnak.

7. Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése szerint az ágazati párbeszéd bizottságot legalább egy ágazati munkáltatói
érdekképviselet és legalább egy ágazati szakszervezet kezdeményezheti, illetve az ÁPBtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja
alapján legalább egy-egy munkáltatói érdekképviselet és szakszervezet részvételével mûködhet.
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a
Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség az ÁPBtv. 6-7. § szerinti
részvételi feltételeknek megfelel, az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság jogszerûen
megalakult.
8. Az ÁPBtv. 2. § (3) bekezdés szerint egy nemzetgazdasági ágban, ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy
párbeszéd bizottság jöhet létre, a 9. § (1) bekezdés szerint párbeszéd bizottság létrehozása akkor kezdeményezhetõ,
ha az adott ágazatban bizottság nem mûködik, illetve létrehozását nem kezdeményezték.
A 92-3/1-12/2010-ÁRMB ikt. sz. határozattal 2010. március 23-án megalakult, valamint az ÁRMB/220-3/13-7/2011. ikt.
sz. határozattal kibõvített tevékenységi területû Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság mûködési területe a TEÁOR ’08
szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 60 Mûsorösszeállítás, mûsorszolgáltatás, 61 Távközlés,
62 Információ-technológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás megnevezésû ágazatok és a 951 Számítógép,
kommunikációs eszköz javítása megnevezésû alágazat, valamint a 5813 Napilapkiadás, 5814 Folyóirat, idõszaki
kiadvány kiadása és a 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása megnevezésû szakágazatok. A kérelmet benyújtó
érdekképviseletek kezdeményezését is figyelembe véve a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság az
Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megalakulásával, a határozat jogerõre emelkedésével
egyidejûleg megszûnik.
Ezen határozat az ÁPBtv. 6–7. §-án, valamint 21. § (1) bekezdésének b) pontján alapul.
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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. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános tételû eljárási
illeték megfizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2012. február 29.
Dr. Várkonyi Julianna s. k.,
ÁRMB elnök
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2012. évi LXXXVI. törvény
a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti
rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról*
ELSÕ RÉSZ
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Mth.
(2) Ahol törvény – szerkezeti egység, valamint a törvény kihirdetése évének megjelölése nélkül –
a)

a munka törvénykönyvét,

b)

a Munka Törvénykönyvét vagy

c)

a munka törvénykönyvérõl szóló törvényt

említi, azon 2012. december 31-ig a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényt és a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényt is érteni kell.
2. §

(1) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában
– a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) Az egyoldalú jognyilatkozatra a közlésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az Mt. 16–17. §-át az Mt. hatálybalépését megelõzõen közölt kötelezettségvállalásra és
munkáltatói szabályzatra is alkalmazni kell.
(4) Ha a munkavállaló munkaviszonya a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálybalépése elõtt
áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szûnik meg – a végkielégítésre
vonatkozó szabályokat kivéve –, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el.

3. §

(1) Az Mt. 38. § (2) bekezdését abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére 2012. július 15. napját
követõen kerül sor.
(2) Az Mt. 40. §-át abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére az Mt. hatálybalépését követõen
került sor.
(3) Az Mt. 282. § (2) bekezdését a gazdasági egység 2012. június 30-át követõ átvétele esetén kell alkalmazni.

4. §

(1) Ha a felek az Mt. hatálybalépését megelõzõen kötött munkaszerzõdésben munkahely megjelölése nélkül változó
munkavégzési helyet határoztak meg, munkahelynek az Mt. 45. § (3) bekezdése szerinti munkahelyet kell tekinteni.
(2) A próbaidõ csak az Mt. hatálybalépését követõen kötött munkaszerzõdés esetén hosszabbítható meg.
(3) Az Mt. 49. § (2) bekezdése csak az Mt. hatálybalépését követõen kötött munkaszerzõdés esetén alkalmazható.

5. §

Az Mt. hatálybalépését megelõzõen megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb
a jogszabály vagy az oktatási intézmény által elõírt képzési idõ tartamára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 2012. június 30. napján hatályos 115. §-a az irányadó.

6. §

(1) A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására a munkavállaló kötelezettségszegésének idõpontjában hatályos
rendelkezések az irányadók.
(2) A kötelezettségszegés idõpontja, ha a kötelezettségszegés jogellenes állapot fenntartásával valósul meg, a jogellenes
állapot megszûnésének napja.

7. §

(1) A munkaviszony megszûnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszûnéskor hatályos rendelkezések
az irányadók.
(2) A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat
közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Ahol kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása

(4)
(5)
(6)
(7)

a)

rendes felmondást említ, azon felmondást,

b)

rendkívüli felmondást említ, azon az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondást

kell érteni.
Az Mt. hatálybalépését megelõzõen megkezdett, az Mt. 65. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kezelés alatt álló
munkavállalót a védelem a kezelés tartamára, de legfeljebb 2012. december 31. napjáig illeti meg.
Az Mt. hatálybalépését megelõzõen létesített munkaviszony esetén az Mt. 77. § (2) bekezdésének alkalmazásakor
a sorkatonai szolgálat tartamát is figyelembe kell venni.
Az Mt. 69. § (3) bekezdését az Mt. hatálybalépését követõen kötött munkaszerzõdésre kell alkalmazni.
Az Mt. 71–76. §-ában foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha az Mt. 72. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra
2012. június 30. napját követõen kerül sor.

8. §

(1) Az Mt. XI. fejezete rendelkezéseit – az Mt. 95. §-ában, 97. § (5) bekezdésében és 132. §-ában foglaltak kivételével – a
2012. június 30. napját követõen kezdõdött munkaidõkeret vagy közölt munkaidõ-beosztás tekintetében kell
alkalmazni.
(2) Az Mt. 109. § (1) bekezdése alapján a 2012. évben legfeljebb kétszázhuszonöt óra rendkívüli munkaidõ rendelhetõ el.
(3) Az Mt. hatálybalépése elõtt, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 117/C. §-a vagy 127/A. §-a alapján
megkötött megállapodásra – annak megszûnéséig – a megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat kell
alkalmazni.
(4) Ha a felek a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 117/C. §-a alapján kötött megállapodást annak
lejárta elõtt megszüntetik, az Mt. 95. § (1) bekezdését kell alkalmazni vagy megállapodhatnak, hogy a munkáltató
az általános munkarend és a napi munkaidõ alapulvételével meghatározott és a teljesített munkaidõ különbözetét
a 2012. július 31. napjáig elrendelt munkaidõkeret vagy elszámolási idõszak során veszi figyelembe.
(5) Az Mt. hatályba lépését megelõzõen igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvénynek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni.
(6) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve
gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság elsõ hat hónapjára járó szabadság 2012. december 31. napjáig
váltható meg.

9. §

(1) Ahol kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása
a)

személyi alapbért említ, azon alapbért,

b)

átlagkeresetet említ, azon távolléti díjat

kell érteni.
(2) 2013. június 30. napjáig az Mt. 145. §-ának elsõ alkalommal történõ alkalmazásakor – változatlan feltételek melletti
foglalkoztatás esetén –
a)

az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett
bérpótlék havi átlagánál,

b)

az alapbér Mt. 145. § (1) bekezdése szerint történõ meghatározása esetén, az alapbér nem lehet alacsonyabb
a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás
idõpontja szerinti alapbér együttes összegénél.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor az Mt. 140–144. §-ában meghatározott bérpótlékot kell figyelembe venni.
(4) A (2) bekezdéstõl eltérõen, az Mt. 153. § (5) bekezdése szerint, a jogszabályban meghatározott elvárt béremelést
teljesítõ munkáltatónak az elvárt béremelés végrehajtásának idõpontjától számított idõszakban kifizetett bérpótlékok
havi átlagát kell alapul vennie azzal, hogy ez az idõszak nem lehet hat hónapnál rövidebb.
(5) Az Mt. 156. §-ának rendelkezéseit a 2012. június 30. napját követõen kezdõdött munkaidõkeret vagy közölt
munkaidõ-beosztás tekintetében kell alkalmazni.
10. §

A kártérítési felelõsségre a károkozó magatartás (esemény), ha ennek idõpontja nem állapítható meg, a kár
bekövetkezésének idõpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

11. §

(1) Az Mt. 205. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a) pontját az Mt. hatálybalépését követõen kötött kollektív szerzõdésre és
munkaszerzõdésre kell alkalmazni.

3078

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

9. szám

(2) Az Mt. 214. § (2) bekezdését a 2011. december 1-jét megelõzõen létesített határozatlan idejû munkaviszonyokban
történõ kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a kikölcsönzés kezdõ idõpontjának 2011. december 1-jét kell
tekinteni.
12. §

A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerzõdésre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések
az irányadók.

13. §

(1) Az Mt. hatálybalépését megelõzõen megválasztott üzemi tanács tagjára 2012. december 31. napjáig az Mt. 260. §
(3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A 2012. július 1-jét megelõzõen megválasztott üzemi tanács tagja megbízatásának megszûnése esetén, az új tag
megválasztására az Mt. szabályai az irányadók, azzal, hogy a megbízatás tartama az üzemi tanács megszûnéséig tart.
(3) Az Mt. 260. § (3) bekezdése és 273. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedésnek kell tekinteni 2012. december
31. napjáig a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti
a)

kirendelést,

b)

tizenöt munkanapot elérõ kiküldetést,

c)

más munkáltatónál történõ foglalkoztatást [a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 150. §
(1) bekezdés], valamint

d)

az átirányítást, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár.

14. §

(1) Az Mt. 273. § (2) bekezdését a 2012. június 30. napján a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 28. §-a
szerinti védelemben részesülõ szakszervezeti tisztségviselõre megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az Mt. 274. § (2) bekezdés alkalmazásakor 2012. december 31. napjáig a 2012. január 1-jei taglétszám az irányadó.

15. §

(1) A kollektív szerzõdés – ha a kollektív szerzõdést kötõ szakszervezet vagy a szakszervezeti szövetség az Mt. 276. §
(2)–(3) bekezdése alapján nem jogosult kollektív szerzõdés kötésére – 2013. január 1. napján hatályát veszti.
A szerzõdéskötési jogosultság tekintetében a 2012. január 1-jei taglétszám az irányadó.
(2) Az (1) bekezdést több szakszervezet által kötött kollektív szerzõdés esetén akkor kell alkalmazni, ha az Mt. 276. §
(2) bekezdése alapján egyik szakszervezet sem jogosult kollektív szerzõdés kötésére.

16. §

(1) A munkajogi igény érvényesítésére irányuló eljárásra az Mt. rendelkezései az irányadók.
(2) Az igény érvényesítésével kapcsolatos határidõre az igény keletkezésekor hatályos rendelkezések az irányadók.
(3) A kollektív munkaügyi vita elbírálására a kezdeményezésének idõpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.

17. §

Ahol kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása közeli hozzátartozót említ, azon az Mt. 294. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti hozzátartozót kell érteni.

18. §

Az Mt. 295–297. §-át akkor kell alkalmazni, ha az Mt. 295. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást az Mt.
hatálybalépését követõen kötötték.

19. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti tartózkodásra jogosító
engedéllyel nem rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása esetén, a fõvállalkozó és valamennyi
közbensõ alvállalkozó az alvállalkozó munkáltatóval egyetemlegesen felel
a)

a harmadik országbeli állampolgár elmaradt munkabérének és egyéb járandóságainak, valamint

b)

ezek kifizetésének a harmadik országbeli állampolgár visszautazása szerinti országba történõ megküldésével
indokolt költségek megfizetéséért,

ha tudott vagy kellõ gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy a foglalkoztatásra ilyen engedély nélkül került sor.
(2) A megállapodás szerinti díjazás megállapításánál legalább a kötelezõ legkisebb munkabért kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában – az ellenkezõ bizonyításig – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását
legalább három hónap idõtartamban vélelmezni kell.
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MÁSODIK RÉSZ
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
20. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 349. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„349. § (1) Az I–XIV. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a) a munkajogi igény [Mt. 285. § (1) bekezdés] érvényesítésével kapcsolatos, továbbá
b) a közalkalmazotti,
c) kormányzati szolgálati és közszolgálati,
d) a szolgálati és
e) a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági
jogviszonyból (a továbbiakban: munkaviszony) származó perben (a továbbiakban: munkaügyi per).
(2) Törvény az (1) bekezdésben foglaltakon túl más ügyekben is a munkaügyi perre vonatkozó szabályok alkalmazását
írhatja elõ.
(3) A munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban lévõ jogra alapított igény
az (1) bekezdésben meghatározott munkaügyi perben is érvényesíthetõ.
(4) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi és a munkavédelemi ellenõrzés keretében hozott
közigazgatási határozat, az ágazati párbeszéd bizottság létrejöttével kapcsolatos, az abban való részvétel, illetve a
gyakorolt jogosultságok tárgyában hozott határozat, a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény alapján az állami foglalkoztatási szerv által hozott közigazgatási határozat, valamint
a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata. Ennek során a munkaügyi bíróság a XX. fejezet szabályai
szerint jár el.
(5) A fél a pénzkövetelés iránti igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti, kivéve, ha a per tárgya a jogviszony
keletkezése, módosítása (módosulása), megszûnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek
a munkavállaló által történt vétkes megszegése, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.”
(2) A Pp. 355. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tárgyaláson a felek személyesen vagy képviselõik útján megjelentek, a tárgyalás a felek megegyezésére
irányuló egyeztetéssel kezdõdik. Ebbõl a célból az elnök a jogvita egészét – az összes körülmény szabad
mérlegelésével – a felekkel megtárgyalja.”
(3) A Pp.
a) 24. § (2) bekezdés b) pontjában az „átlagkeresetet” szövegrész helyébe a „távolléti díjat”,
b) 359/A. §-ában az „átlagkereset” szövegrész helyébe a „távolléti díj”
szöveg lép.

2. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása
21. §

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
a) 34. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény”,
b) 35. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve értelemszerûen irányadó azzal, hogy a 44. § (5) bekezdése
szerinti” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény értelemszerûen irányadó azzal, hogy
a 44. § (5) bekezdése szerinti”,
c) 44. § (5) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve szerinti rendes felmondás” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti felmondás”,
d) 67. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény”
szöveg lép.
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3. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
22. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18/H. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18/H. § A munkáltató az Mt. 134. §-ában foglaltakon túl a munkavállaló rendelkezésre állási idejét is köteles
nyilvántartani, valamint a nyilvántartást öt évig megõrizni. A munkáltató a nyilvántartás egy példányát köteles
a munkavállaló kérésére a munkavállaló részére átadni.”
(2) A Kkt.
a) 18/A. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)”
szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 18/B. § a) pontjában az „az Mt. 117. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakra” szövegrész helyébe az „az Mt.
86. § (1) bekezdésében foglaltakra”,
c) 18/C. § (8) bekezdésében az „az Mt. 126. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli munkavégzés
idõtartamát” szövegrész helyébe az „az Mt. 107. § b) pontja szerinti rendkívüli munkaidõt”,
d) 18/I. §-ában az „Mt. 148. §-a (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mt. 144. § (1) bekezdésében”,
e) 18/J. §-ában az „Mt. 117/B. §-ának (3) bekezdése, 126. §-a (1) bekezdésének a), c) és d) pontja, 127. §-a
(1) bekezdésének elsõ mondata, továbbá 147. §-ának (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „Mt. 92. §
(2) bekezdése, 107. § a) és d) pontja, 108. § (2) bekezdése”,
f) 49. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel” szövegrész
helyébe az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel és az Mt.-vel”
szöveg lép.

4. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása
23. §

(1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkaügyi bíróság (3) bekezdés szerinti eljárására az 5. § (1) bekezdésének hatásköri és illetékességi szabályait,
valamint az 5. § (2) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”
(2) Az Sztv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaügyi bíróság öt munkanapon belül, nemperes eljárásban, szükség esetén a felek meghallgatása után
dönt. A munkaügyi bíróság határozata ellen a közléstõl számított öt napon belül fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést az ügy összes iratával együtt a beérkezése napján fel kell terjeszteni a másodfokú bírósághoz.
A másodfokú bíróság öt munkanapon belül dönt.”

5. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
24. §

(1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
a) 13/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe az „a 2011. évi CVIII. törvény”,
b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „rendes felmondással” szövegrész helyébe a „felmondással”,
c) 25. § (4) bekezdés a) pontjában az „[a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
138. § (5) bek.]” szövegrész helyébe az „[a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
128. § és 130. §]”,
d) 25. § (4) bekezdés b) pontjában az „[Mt. 139. § (1) bek.]” szövegrész helyébe az „[Mt. 131. § (1) és (2) bekezdése]”,
e) 28. § (1) bekezdés d) pontjában az „alkalmi foglalkoztatási jogviszonyban” szövegrész helyébe az „alkalmi
foglalkoztatásnak minõsülõ munkaviszonyban”,
f) 37. § (3) bekezdésében az „a munkanélküli ellátásban” szövegrész helyébe az „az álláskeresési ellátásban”,
a „munkanélküli ellátást” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátást”,
g) 37. § (4) bekezdésében a „munkanélküli ellátást” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátást”,
h) 37. § (6) bekezdésében a „munkanélküli járadék” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátás”,
i) 51/A. § (1) bekezdésében az „a munkanélküli járadékban, pályakezdõk munkanélküli segélyében” szövegrész
helyébe az „az álláskeresési ellátásban”, a „rendelkezõ, munkanélküli járadékban, pályakezdõk munkanélküli
segélyében” szövegrész helyébe a „rendelkezõ, álláskeresési ellátásban”,
j) 51/A. § (4) bekezdésében az „a munkanélküli járadék, a pályakezdõk munkanélküli segélyének” szövegrész
helyébe az „az álláskeresési ellátás”,
k) 54. § (4) bekezdésében a „munkanélküli ellátásával” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátásával”,
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54/A. § (1) bekezdésében az „A munkanélküli ellátást” szövegrész helyébe az „Az álláskeresési ellátást”,

m) 56. § (2) bekezdés b) pontjában az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj elõtti álláskeresési segély”,
n)

56/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Mt. 94/D. §-ában és 193/D. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „az Mt. 74. §-ában és 215. § (1) bekezdésében”,

o)

57/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „a munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe, az „az álláskeresési ellátás”,

p)

58. § (6) bekezdés a) pontjában a „rendes felmondásán” szövegrész helyébe a „felmondásán”,

q)

58. § (6) bekezdés b) pontjában a „rendkívüli felmondással” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú
felmondással”,

r) 58. § (6) bekezdés c) pontjában a „rendes felmondással” szövegrész helyébe a „felmondással”
szöveg lép.
(2) Az Flt. 59. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvénynek)
„b) az álláskeresési ellátásra”
(vonatkozó rendelkezéseit az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes, az Európai Közösséggel és
tagállamaival nemzetközi szerzõdést kötött állam állampolgárára, a nemzetközi szerzõdésben foglaltak szerint kell
alkalmazni.)
(3) Hatályát veszti az Flt. 25. § (4) bekezdés c) pontja, valamint 58. § (4) bekezdése.

6. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
25. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a) 5. § b) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 18. §-ában
meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 270. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az Mt. XX. fejezete szerinti
üzemi tanácsot”,
b)

31. § (1) bekezdés e) pontjában az „az Mt. 18. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot”
szövegrész helyébe az „az Mt. 270. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az Mt. XX. fejezete szerinti üzemi
tanácsot”,

c)

37. § (4) bekezdésében az „az Mt. 86/A. §-a alapján a munkavállalót megilletõ átlagkeresetet, az Mt. 95. §-ának
(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 70. § (3) bekezdése alapján a munkavállalót megilletõ távolléti díjat,
az Mt. 77. § (3)–(4) bekezdése”,

d)

57. § (1) bekezdés h) pontjában az „a kötelezõ minimálbér kétszeresét el nem érõ” szövegrész helyébe az „a
kötelezõ legkisebb munkabér, kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén pedig az Mt. 138. §
(6) bekezdése szerinti garantált bér kétszeresét el nem érõ”,

e)

57. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában az „az Mt. 188. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 208. §
(1) bekezdése”,

f)

57. § (3) bekezdésében az „átlagkereset és a végkielégítés azon összege vehetõ figyelembe, amely
a munkavállalót az Mt. 92. §-ának (2) bekezdése és 93. §-a (1) és (3) bekezdése, illetve a 95. §-a” szövegrész helyébe
a „távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehetõ figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. §
(1)–(3) bekezdése, 70. § (3) bekezdése és 77. § (3) és (4) bekezdése”,

g) 57. § (3) bekezdésében „az Mt.-ben” szövegrész helyébe „az Mt. 210. § (3) bekezdésében”
szöveg lép.

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
26. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 3. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. Általános rendelkezései (Elsõ Rész) közül a 13. § nem
alkalmazható, a 10. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása
közérdekû adatnak minõsül, azt bárki megismerheti.
(2) Az Mt. 198–211. §-a, 213. §-a és 228. §-a a közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazható.
(3) Munkaerõ-kölcsönzés vagy iskolaszövetkezeti tagság keretében közalkalmazott a munkáltató alaptevékenysége
körében nem foglalkoztatható, kivéve, ha az alaptevékenység szerinti feladat más módon nem lenne ellátható.”
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(2) A Kjt. 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintõ
a) ágazati jelentõségû kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: miniszter) az országos önkormányzati
érdek-képviseleti szervezetek bevonásával az érintett ágazatban, alágazatban, szakágazatban (a továbbiakban együtt:
ágazat) reprezentatív szakszervezetekkel a KOMT-ban vagy a (6) bekezdés szerinti ágazati érdekegyeztetõ fórumban,
b) területi (megyei) vagy települési jelentõségû, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát
érintõ kérdésekben a fenntartó az érintett, területi vagy települési szinten reprezentatív szakszervezetekkel
a fenntartói szintû érdekegyeztetõ fórumban
egyeztet.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a) pontja vagy a (6) bekezdés alapján létrejött ágazati érdekegyeztetõ fórumban részt
vevõ szervezetekkel véleményezteti
a) az ágazatba (alágazatba, szakágazatba) tartozó közalkalmazottak foglalkoztatását érintõ döntések tervezetét,
b) az ágazatra (alágazatra, szakágazatra) vonatkozó munkajogi szabályozással, illetve a közalkalmazotti
illetmény-elõmeneteli szabályokkal kapcsolatos javaslatokat.
(3) A fenntartó döntése elõtt az (1) bekezdés b) pontja alapján létrejött fórumban részt vevõ szervezetekkel
véleményezteti
a) a közalkalmazotti illetmény-elõmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint
b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintõ intézkedés
tervezetét.”
(3) A Kjt. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérõen, amennyiben az ágazatban (alágazatban, szakágazatban) önkormányzati
intézményfenntartó nem mûködik, az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek bevonása mellõzhetõ.
(6) A miniszter az ágazaton (alágazaton, szakágazaton) belül az ágazati sajátosságoknak megfelelõen, a tárcaszintû
ágazati társadalmi párbeszéd (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól különbözõ egyéb fórumát is kialakíthatja (ágazati
érdekegyeztetõ fórum). Ekkor a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintõ ágazati kérdésekben
az ágazati érdekegyeztetõ fórumban egyeztet. Az ágazati érdekegyeztetõ fórumban – az (5) bekezdésben foglaltakra
is figyelemmel – az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, az érintett költségvetési szervek, ágazati szakmai
érdekképviseletek, valamint a megfelelõ szintû és reprezentativitással rendelkezõ szakszervezetek részvételét,
továbbá véleményezési és konzultációs joguk érvényesülését e törvénynek megfelelõen biztosítani kell.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti érdekegyeztetõ fórumok létrehozása, mûködtetése, továbbá személyi, tárgyi és
anyagi feltételeinek biztosítása a fenntartó kötelessége. Az érdekegyeztetõ fórumok a mûködésükre vonatkozó
szabályokat – megállapodás útján – maguk alakítják ki.”
(4) A Kjt. 6/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a Kjt. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az 5–6. §-ban meghatározott jogokat az a szakszervezet gyakorolja, amely az adott körben reprezentatív.
(2) Területi (megyei) vagy települési szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni,
a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy
települési szinten fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy
b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri a fenntartó által területi (megyei) vagy
települési szinten fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának
10%-át, vagy
c) amely az adott fenntartott munkáltatók legalább 20%-ában reprezentatív, legalább egy ágazatban.
(3) Ágazati (alágazati, szakágazati) szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely közalkalmazotti
jogviszonyban álló tagjainak száma tekintetében eléri az ágazatban (alágazatban, szakágazatban) foglalkoztatott
közalkalmazottak létszámának 10%-át.
(4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek legalább
három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik.
(5) Amennyiben a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, az Mt. 289. §-ában meghatározott eljárásnak van helye.
6/B. § Ha a közalkalmazott a Magyar Rendvédelmi Kar tagja, akkor a szakszervezeti érdekképviseletére a 6–6/A. § és
az Mt. 270–275. §-ában foglaltak helyett a hivatásos szolgálati viszonyban állók szakszervezeti érdekképviseletére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A fegyveres szervnél mûködõ szakszervezetek vonatkozásában
a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni,
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a fegyveres szerv a közalkalmazott illetményébõl a szakszervezeti tagdíjat a fegyveres szerv és a közalkalmazott erre
vonatkozó megállapodása esetén vonja le.”
(5) A Kjt. 13. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 277. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
kollektív szerzõdés az e törvény, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek elõírásaitól akkor térhet
el, ha az eltérésre ezek a jogszabályok felhatalmazást adnak.”
(6) A Kjt. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezései (XX. fejezet) közül
a 235. § (2) bekezdése, 251. §-a és 268. §-a nem alkalmazható.”
(7) A Kjt. 23/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/B. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles
a kinevezésben heti húszórás részmunkaidõt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt. 128. §-ában
foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidõ egyenlõtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban
az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató
köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidõ kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszûnését követõ naptól,
b) ha a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás
megszûnésétõl számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság leteltét követõ naptól
hatályos.
A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérõ megállapodása hiányában – a rendes szabadság kiadását
a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ elsõ munkanapon meg kell kezdeni. Eltérõ megállapodás esetén a rendes
szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszûnése elõtt legalább hatvan
nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének idõpontjáról,
továbbá
b) ha egyenlõtlen munkaidõ-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidõ-beosztásra vonatkozó javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak esetében a kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a tanév szorgalmi idõszakának
befejezését, illetve az elsõ félév befejezését megelõzõ hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti idõponttól a közalkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az idõarányosság elve alkalmazandó, ha
a juttatásra való jogosultság a munkaidõ mértékével összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidõben a munkáltató a közalkalmazottat
a)

a kérelem szerinti idõpontig, de

b)

legfeljebb a gyermek hároméves koráig

köteles foglalkoztatni. Ezt követõen a közalkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása elõtti mérték szerint kell
megállapítani.
(8) Az (1)–(7) bekezdés nem alkalmazható a vezetõi megbízású közalkalmazott tekintetében.”
(8) A Kjt. 24. § (2) bekezdése a helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony létesítésérõl és
a munkaszerzõdés módosításáról szóló rendelkezései (V., VII., és IX. fejezet) közül a 32–35. §, a 42–43. §, a 45. §
(1) bekezdés, a 45. § (5) bekezdés, az 50. § és a 62. § nem alkalmazható.
(3) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkezõ változásról szóló
VI. fejezete megfelelõen abban az esetben alkalmazható, ha az átadó és az átvevõ munkáltató e törvény hatálya alá
tartozik.”
(9) A Kjt. 25. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ:)
„f) azonnali hatállyal
fa) a próbaidõ alatt,
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(11)

(12)
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fb) a 27. § (2) bekezdése szerint,
fc) a 44. § (4) bekezdése szerint, vagy
fd) a (3) bekezdés szerint, valamint
g) rendkívüli felmentéssel
ga) az Mt. 78. §-a szerinti esetben, vagy
gb) a gyakornoki idõ alatt.”
A Kjt. 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt az Mt. 29. § (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal
megszüntetni, ha
a) a közalkalmazott a 20. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon
belül nem tesz eleget és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthetõ ok következménye,
b) a 20. § (2) bekezdés a) pontjában vagy a (6) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállását a munkáltató
a bûnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja,
vagy az egyéb módon a tudomására jut.
(4) A közalkalmazotti jogviszony (3) bekezdésben meghatározott azonnali hatályú megszüntetését írásban indokolni
kell.”
A Kjt. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással akkor szüntetheti
meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné
vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. A határozott idejû közalkalmazotti jogviszony más okból
lemondással nem szüntethetõ meg.”
A Kjt. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § Felmentés esetén a felmentési idõ legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követõ napon
kezdõdik:
a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetõleg egyéb
intézménynél munkára kötött megállapodás alapján, külföldön végzett munka;
b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítõ személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült
házastársánál a fizetés nélküli szabadság;
c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges elõzetes tanfolyam, valamint
d) a munkáltató hozzájárulásával iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre tekintettel biztosított munkavégzés
alóli felmentés
tartama.”
A Kjt. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti
igazolást ad.
(2) A közalkalmazotti igazolás tartalmazza
a) a közalkalmazott munkakörét,
b) a 22. § (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat és a szülési szabadság idõtartamát,
c) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének évében munkában nem töltött idõt, amely alatt
a közalkalmazott illetményben részesült,
d) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek idõpontját,
e) a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegû végkielégítésben való részesülését, továbbá
f) a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének módját.”

(14) A Kjt. 37. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni)
„b) a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál munkaviszonyban vagy
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõt is [25/B. § (6) bekezdés].”
(15) A Kjt. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony megszûnésérõl és megszüntetésérõl
szóló rendelkezései (X. fejezet) közül a 63–64. §, 65. § (1)–(2) bekezdés, 66. § (1)–(3) és (8)–(9) bekezdés, a 68–70. §,
a 77. §, a 79. § és a 85. § nem alkalmazható.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nemzetbiztonsági szolgálatoknál fennálló közalkalmazotti jogviszony tekintetében
az Mt. 71–76. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
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(3) A létszámcsökkentést eredményezõ döntést megelõzõen a miniszter a 6. § (6) bekezdése szerinti ágazati (alágazati)
érdekegyeztetõ fórumban, ennek hiányában a KOMT-ban, illetõleg az önkormányzat az önkormányzati
érdekegyeztetõ fórumban – az érdekegyeztetésben részt vevõ felekkel – tárgyalást kezdeményez.”
A Kjt. 41. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A magasabb vezetõ, vezetõ, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezetõ
megbízásával összeférhetetlen)
„a) ha hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont] irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámolási
kapcsolatba kerülne,”
A Kjt. 44. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerinti tiltás vagy a (3) bekezdés szerinti felszólítás kézhezvételét követõ
harminc napon belül az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali
hatállyal megszünteti.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a további jogviszony létesítésének megtiltására, illetve a már
fennálló összeférhetetlenség jogkövetkezményeire vonatkozóan akkor is, ha az összeférhetetlenség a 41. §, valamint
a 43/A–43/D. § alapján áll fenn.”
A Kjt. 44/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44/A. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaszerzõdés teljesítésére vonatkozó
rendelkezései (VIII. fejezet) közül az 57. § nem alkalmazható.
(2) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106. § (1) bekezdés és 150. § (1) bekezdés alapján
munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ez alapján a közalkalmazott az e törvény vagy a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végez munkát.”
A Kjt. 44/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Mt. 53. §-a alapján más munkáltatónál történõ munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha ez alapján
a közalkalmazott az e törvény vagy a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá
tartozó munkáltatónál végez munkát.”
A Kjt. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében
a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény munka- és pihenõidõrõl szóló rendelkezései közül a 131. § és
a 132. § (4)–(6) bekezdés,
b) az Mt. munka- és pihenõidõrõl szóló rendelkezései (XI. fejezet) közül a 92. § (4) bekezdés és a 135. §
nem alkalmazható.”
A Kjt. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. munka- és pihenõidõrõl szóló rendelkezései (XI. fejezet) közül
a 92. § (4) bekezdés, 116–117. §, 119. § (2) bekezdés és a 135. § nem alkalmazható.”
A Kjt. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezései (XII. fejezet) közül
a 136–138. §, 145. §, 156. §, 157. § (2) bekezdés, 159. § és a 165. § nem alkalmazható.
(2) A távolléti díjat a 70–75. § szerinti bérpótlék figyelembe vételével kell megállapítani. A távolléti díj számítására
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 151/A. §-át kell alkalmazni.
(3) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. 143. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a rendkívüli munkaidõ ellenértékeként szabadidõt csak kollektív szerzõdés állapíthat meg.”
A Kjt. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A távolléti díjat a 70–75. § szerinti bérpótlék figyelembe vételével kell megállapítani.”
A Kjt. 81–83. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„81. § Az Mt. 179. § (3) bekezdése alkalmazásában súlyosan gondatlannak minõsül a károkozás különösen, ha
a) a közalkalmazott
aa) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabály – szándékosságnak nem minõsülõ – súlyos megsértésével, vagy
ab) az ellenõrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével
okozta a kárt, vagy
b) a kár olyan – jogszabályba ütközõ – utasítás teljesítésébõl keletkezett, amelynek várható következményeire
az utasított közalkalmazott elõzõleg a figyelmet felhívta.
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82. § (1)A magasabb vezetõ a vezetõi tevékenységének keretében gondatlanul okozott kárért teljes mértékben felel.
(2) Amennyiben a magasabb vezetõ a közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szünteti meg, hathavi távolléti
díjával felel.
83. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelõsségére
szóló rendelkezései (XIII. és XIV. fejezet) közül a 178. § és a 191. § nem alkalmazható.
(2) A cselekvõképtelen közalkalmazott esetén a 81–82. § nem alkalmazható.”
A Kjt. 83/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„83/A. § (1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében – a helyi önkormányzatokról szóló
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a kinevezés és a felmentés a képviselõ-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.
(2) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében a 15. §, a 18–19. §, a 22/B. § és a 23. § nem
alkalmazható.”
A Kjt. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91. § (1) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti
rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Mth.) 2–18. §-át
a közalkalmazotti jogviszony tekintetében is megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 76. § (4) bekezdése szerinti kedvezõbb feltételt
megállapító kinevezésre a közalkalmazott kinevezésének idõpontjában hatályos rendelkezések az irányadók.
(3) Az Mth. hatálybalépésekor folyamatban lévõ fegyelmi eljárás megszûnik.
(4) Az Mth. hatálybalépését megelõzõen elkövetett, fegyelmi eljárás tárgyát képezõ kötelezettségszegés miatt
– feltéve, hogy az Mt. 78. § (2) bekezdésében megjelölt határidõ még nem telt el – az Mt. 56. § (4) bekezdés szerinti
intézkedés vagy azonnali hatályú felmentés 2012. július 15. napjáig közölhetõ.”
A Kjt.
a) 2. § (3) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 20/A. § (4) bekezdésében a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(a továbbiakban: KSZK)” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
(a továbbiakban: személyügyi központ)”, valamint a „felhívás KSZK honlapján” és a „felhívásnak a KSZK honlapján”
szövegrész helyébe a „felhívásnak a személyügyi központ honlapján”,
c) 85. § (1) bekezdés b) pontjában a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ”
szövegrész helyébe a „személyügyi központ”
szöveg lép.
Hatályát veszti a Kjt.
a) 7–12/A. §-a,
b) 16. § (1) bekezdés b) pontja,
c) 17. § (4) bekezdése,
d) 23/A. §-a,
e) 25. § (2) bekezdés h) pontja,
f) 25/B. § (7) bekezdése,
g) 25/C. § (3)–(4) bekezdése,
h) 25/D–25/E. §-a,
i) 34–35. §-a,
j) 37/A. § (1) bekezdése,
k) 37/B. §-a,
l) 38/A. § (1)–(2) bekezdése,
m) 44. § (6) bekezdése,
n) 45. §-át megelõzõ alcím,
o) 45–53. §-a,
p) 53/A. §-át megelõzõ alcím,
q) 53/A–54. §-a,
r) 76. §-a,
s) 78/A. (2) bekezdés d) pontja,
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83/D. § d) pontja,

u)

88. §-a,

v)

5. számú melléklet V. pontjában a „– hatályos fegyelmi büntetése” szövegrész.

8. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása
27. §

(1) A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 1. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkaviszony megszûnésével a munkavállaló MRP-ben való részvételi jogosultsága is megszûnik, kivéve, ha
a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 294. § (1) bekezdés g) pontja szerint
nyugdíjas munkavállalónak minõsülõ, vagy legkésõbb a munkaviszony megszûnését követõ naptól kezdõdõen
korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-mûvészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülõ (a továbbiakban együtt: nyugdíjas) munkavállaló a munkaviszonyának felmondással,
közös megegyezéssel vagy az Mt. 66. § (8) bekezdése szerint történõ megszüntetése esetén a részvételi
jogosultságának fenntartása mellett dönt. Az alapszabály a nyugdíjas résztvevõ további részesedési és döntéshozatali
jogosultságát szabályozhatja, azt feltételhez kötheti. Ennek során a nyugdíjas résztvevõ számára legalább olyan
mértékû részesedést kell biztosítani, amely õt a nyugdíjazásának évében vagy – ha a nyugdíjas ezt kívánja – az ezt
megelõzõ 1–3 évben kapott rendszeres havi munkabér [9. § (2) bekezdés] átlagos összegének 25%-a alapján
megilletné. A nyugdíjas résztvevõ számára legalább ugyanilyen arányú szavazati jogot is biztosítani kell.
Az alapszabály ugyanakkor elõírhatja, hogy a közgyûlésrõl távol maradt nyugdíjas résztvevõt a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.”
(2) Az MRPtv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezõ változás eredményeként más
munkáltatónál folytatódik, a munkavállalónak az átadó munkáltatónál fennálló MRP-ben való részvételi jogosultsága
abban az esetben marad fenn, ha az átszállás idõpontjában az átadó munkáltatót vagy ennek a számviteli törvény
szerint konszolidálásba bevont vállalkozását a szavazatok több mint fele megilleti az átvevõ munkáltató döntéshozó
szervében.”
(3) Az MRPtv. 8. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a társaság munkavállalóinak legalább egynegyede a szervezet résztvevõje, és a szervezet vagy annak legalább
egy résztvevõje tagja az MRP szervezetek országos szövetségének (a továbbiakban: szövetség), annak elõzetes
egyetértése szükséges az ügyintézõ szerv – társasággal munkaviszonyban álló – választott tagjának (ideértve
az ügyintézõ szerv elnökét és képviselõjét is)
a) munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatásához,
b) munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történõ megszüntetéséhez.
(7) A választott tagot az Mt. 273. §-a szerinti védelem illeti meg.”
(4) Az MRPtv. 8. § (10) bekezdésében a „rendkívüli felmondás” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondás”
szöveg lép.

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
28. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/L. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szociális intézményben, illetve szociális szolgáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdõ idõpontja rendszeresen változik,
a tizennégy és tizennyolc óra közötti idõtartam alatt történõ munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha a munkáltató
napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak, munkavállalók
idõszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”
(2) Az Szt.
a)

92/D. § (4) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 89. § (3) bekezdése”
szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 66. § (2) bekezdése”,

b)

99/E. § (2) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”

szöveg lép.
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10. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
29. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 11. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében
az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) biztosít a munkavállalók részére. A tanuló
foglalkoztatására – a szakképzésrõl szóló törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá
az Mt.-nek a munkavégzés munkáltató utasítása szerinti ellátására, a munkavállalót megilletõ pihenõnapokra,
a munkaszüneti napon történõ munkavégzésre, a fiatal munkavállaló részére biztosított munkaközi szünetre és napi
pihenõidõre, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanulószerzõdés megkötésekor, az abból
eredõ jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenlõ bánásmód követelményét meg kell tartani. A tanuló
a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó
rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót,
munkáltatón a gyakorlati képzés szervezõjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói
szakszervezetet kell érteni.”
(2) A közoktatási törvény 19. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint –
továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevõ, tanulmányait sikeresen befejezõ pedagógust
– jogszabályban meghatározottak szerint – anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethetõ – az Mt. 66. §
(2) bekezdése, illetve a Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással – annak a pedagógusnak a munkaviszonya,
illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem
fejezte be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát vagy
egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.”
(3) A közoktatási törvény 1. számú melléklet HARMADIK RÉSZ II. alcím 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. A szakszervezetek tisztségviselõit [Mt. 274. §], továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét [Mt. 260. §
(1) bekezdés] megilletõ munkaidõ-kedvezményt a pedagógus kötelezõ órájának arányos csökkentésével kell kiadni.”
(4) A közoktatási törvény 1. számú melléklet HARMADIK RÉSZ II. alcím 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidõn belül a munkakörére, beosztására
e törvényben megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha erre a nevelõ és oktató munka zavartalan
megszervezése érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötelezõ óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni.
Az elrendelhetõ tanítási órák száma – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egy tanítási napon a kettõ, egy
tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb az Mt. rendkívüli
munkaidõben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj
összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a kötelezõ órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit,
valamint az óradíj megállapításának szabályait. A többlettanításért járó óradíj csak akkor fizethetõ ki, ha a pedagógus
az elszámolási idõszakra esõ kötelezõ óraszámát teljesítette. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a pedagógus azért
nem teljesítette a heti kötelezõ óraszámát, mert az Mt. 55. § (1) bekezdés c)–f) és i)–j) pontjában, 101–102. §-ában,
116–119. §-ában megjelölt okból volt távol, vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott
munkavégzés alóli felmentés alatt állt, annak tartama alatt, vagy keresõképtelen volt, vagy a nevelési-oktatási
intézmény vezetõje utasítása alapján a II. 7. b) pontban meghatározott, pedagógus-munkakörrel összefüggõ feladatot
látott el.”

11. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
30. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A munkarendje szerint rendszeresen vagy az éves munkaidejének legalább egynegyedében éjszakai munkát
(Mt. 89. §) végzõ munkavállaló részére a munkáltató a munkába lépést megelõzõen, illetve a munkaviszony fennállása
alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban elõírt idõszakonként köteles biztosítani az orvosi alkalmassági
vizsgálatot.
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(4) A munkavállalót nappali munkavégzésre kell beosztani, ha az orvosi vizsgálat megállapítja, hogy az éjszakai
munkavégzés a (3) bekezdésben említett munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti, vagy megbetegedése
az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben.”
Az Mvt. 83/B. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi
ellenõrzés során az eljáró hatóság jogerõs és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot
szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza)
„e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerõs és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerõre
emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben a bíróság
milyen döntést hozott.”
Az Mvt. 83/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„(5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi bírsággal sújtott
jogsértést elkövetõ munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy
munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megjelölését és a bírság
mértékét, a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, valamint a jogsértést megállapító határozat jogerõre
emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra hozza.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a (2) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban
az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott,
a honlapján történõ közzététel útján szintén nyilvánosságra hozza.”
Az Mvt. 83/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a munkavédelmi hatóság tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet
indítottak,
a) a (2) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel
teszi közzé,
b) – ha az (5) bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került – intézkedik a honlapon nyilvánosságra
hozott adatok törlésérõl.”
Az Mvt.
a) 5. §-ában a „Munka Törvénykönyvében” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvényben (a továbbiakban : Mt.)”,
b) 70/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.”,
c) 70/A. § (3) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.)”
szövegrész helyébe az „az Mt.-nek”,
d) 74. §-ában az „a Munka Törvénykönyvében” szövegrész helyébe az „az Mt.-ben”,
e) 82/A. §-ában a „Munka Törvénykönyve 106/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Mt. 295. § (1) bekezdés
e) pontjában”
szöveg lép.

12. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
31. §

(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. §
(10) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Munkaerõ-kölcsönzés esetén a munkáltatói hozzájárulás fizetésére – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat
figyelembe véve – a kölcsönbeadó a kölcsönvevõnél fennálló feltételek szerint kötelezett. E rendelkezést csak a
kölcsönvevõnél történõ foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki a
kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejû munkaviszonyban áll, és kölcsönvevõnél
történõ foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül. ”
(2) Az Öpt. 28. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.
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13. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
32. §

(1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 104. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) által módosított, az Európai Unió
Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség felállításáról szóló,
2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 11. és 11c. cikke [91/L. § (3) bekezdése],”
(2) Az Rtv. 4/A. § (3) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény (a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény” szöveg lép.

14. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
33. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 23. §-ának helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„23. § (1) A bíróság végrehajtási záradékkal látja el a munkáltatónak
a) a munkavállalóval közölt és keresettel nem támadott fizetési felszólítását, továbbá
b) a munkavállalóval a békéltetõ eljárás (a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 288. §) során kötött
egyezséget.
(2) Az (1) bekezdésben említett fizetési felszólítás vagy egyezség akkor látható el végrehajtási záradékkal, ha
a tartozásnak a munkabérbõl való közvetlen levonására nincs lehetõség, vagy ez nem vezetett vagy aránytalanul
hosszú idõ múlva vezetne eredményre.
(3) A bíróság akkor látja el végrehajtási záradékkal a fizetési felszólítást vagy egyezséget, ha az (1) és (2) bekezdésben
foglalt feltételeket a munkáltató igazolta.”
(2) A Vht. 65. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdések alkalmazásában munkavállalói munkabérnek minõsül a munkáltató által, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló
munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszûnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet
személyi jövedelemadó-elõleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél. ”
(3) A Vht. 66. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 65. § a következõ járandóságok letiltása esetén is irányadó:)
„a) a kormányzati szolgálati, közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszony, továbbá a szolgálati viszony alapján járó
illetmény,”

15. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása
34. §

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 7. § (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 86. §-ának b) pontja” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

16. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
35. §

(1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó
közös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történõ módosításáról szóló, 2008. augusztus
20-i 859/2008/EK európai bizottsági rendelet (a továbbiakban: 859/2008/EK rendelet) e törvénnyel, valamint a munka
törvénykönyvérõl szóló törvénnyel együttesen alkalmazandó.”
(2) Az Lt. 29/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit a 29/B–29/I. §-okban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a lajstromba felvett, gazdasági célú légiközlekedési tevékenység céljából
üzemben tartott légi jármû fedélzetén munkavállalóként szolgálatot teljesítõ légijármû-vezetõ, hajózó navigátor,
hajózó mérnök (a továbbiakban együtt: hajózó személyzet) és légiutas-kísérõ tekintetében.
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(2) A 29/B–29/I. §-okban foglaltakat alkalmazni kell a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján vagy egyéni
vállalkozóként a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység céljából üzemben tartott légi jármû fedélzetén
szolgálatot teljesítõ hajózó személyzet és légiutas-kísérõ tekintetében is.”
(3) Az Lt. „A hajózó személyzetre és a légiutas-kísérõre vonatkozó külön rendelkezések” alcíme a következõ
29/B–29/I. §-okkal egészül ki:
„29/B. § A 29/C–29/I. §-ok alkalmazásában munkaidõ: szolgálati idõ, repülési szolgálati idõ és blokkidõ; az Mt. 86. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a légi jármû vezetési idõ, be-és kirakodásra fordított idõ, az utasok be- és
kiszállásánál való segédkezéssel töltött idõ, az utasok fedélzeti kiszolgálásával töltött idõ, a légi jármû takarításával és
karbantartásával, átvizsgálásával töltött idõ, valamint a légi jármû, a rakomány vagy az utasok biztonságával
kapcsolatos tevékenység ideje, ideértve a be- és kirakodás felügyeletét, továbbá a légi személyszállítással és légi
árufuvarozással összefüggésben felmerülõ hatósági eljárások idõtartama.
29/C. § (1) A hajózó személyzet és a légiutas-kísérõ teljes szolgálati ideje – beleértve a rendkívüli munkavégzés és
az ügyelet idejét is – az évi 2000 órát nem haladhatja meg.
(2) A 859/2008/EK rendeletben meghatározott napi repülési szolgálati idõ a hajózó személyzet tagjainak, valamint
a légiutas-kísérõk számának bõvítésével az a) és b) pontokban meghatározott feltételek betartásával hosszabbítható
meg:
a) a repülõgép típus üzemeltetéséhez szükséges minimális létszámú hajózó személyzet, illetve légi-utaskísérõ
személyzet 1 fõvel történõ bõvítése két órával, 2 fõvel történõ bõvítése négy órával, 3 fõvel történõ bõvítése hat órával
hosszabbítja meg a napi repülési szolgálati idõt,
b) a meghosszabbítás idejével megegyezõ idõt minden hajózó személyzeti tag és légi-utaskísérõ pihenéssel tölti
a repülõgép fedélzetén.
29/D. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés, továbbá a közlekedésbiztonság követelményére
is figyelemmel készíti el a hajózó személyzet és légiutas-kísérõ munkaidõ-beosztását.
(2) Munkaidõkeret alkalmazása esetén a munkáltató által megállapítható munkaidõkeret tartama legfeljebb tizenkét
hónap vagy ötvenkét hét lehet.
29/E. § (1) A hajózó személyzet és légiutas-kísérõ tekintetében a munkáltató osztott napi munkaidõt is elõírhat.
(2) Ha a munkáltató a hajózó személyzet és a légiutas-kísérõ számára a munkaidõ-megszakítás tartamára szállodai
elhelyezést biztosít és a szállodai elhelyezés idõtartama
a) a kettõ órát eléri, de a hét órát nem haladja meg, a szállodai tartózkodás idõtartama a beosztás szerinti napi repülési
szolgálati idõt a szállodai tartózkodás hosszának 50%-ával hosszabbítja meg;
b) a hét órát meghaladja, a szállodai tartózkodás idõtartama a beosztás szerinti napi repülési szolgálati idõt a szállodai
tartózkodás hosszának 75%-ával hosszabbítja meg;
c) a hét órát meghaladja és a szállodai tartózkodás az indulási hely helyi ideje szerinti 20.00 és 08.00 óra közé esik,
a szállodai tartózkodás idõtartama a beosztás szerinti napi repülési szolgálati idõt a szállodai tartózkodás hosszának
100%-ával hosszabbítja meg.
29/F. § (1) A munkáltató a 859/2008/EK rendeletben meghatározott pihenõidõt annyiszor harminc perccel növeli meg,
ahányszor egy óra idõzóna különbség van a szolgálat kezdési helye és befejezési helye között, ha az idõzóna
különbség a szolgálat kezdési és befejezési helye között három óra vagy több.
(2) A hajózó személyzet és légiutas-kísérõ részére naptári hónaponként legalább hét, naptári évenként legalább
kilencvenhat olyan pihenõnapot kell adni, amelyet lakóhelyén tölthet.
29/G. § A hajózó személyzet és légiutas-kísérõ számára naptári évenként legfeljebb 300 óra rendkívüli munkaidõben
történõ munkavégzés rendelhetõ el.
29/H. § A hajózó személyzet és légiutas-kísérõ alkalmazásához szükséges, illetve alkalmazásának ideje alatti kötelezõ
egészségügyi vizsgálat költségeit a munkáltató viseli.
29/I. § A hajózó személyzetre és légiutas-kísérõre az Mt. 92. §, 94. § (3) bekezdés, 99. § (1)–(3) bekezdés, 100. §, 104. §
(1) és (4) bekezdés, 105. §, továbbá a 109. § (1) bekezdés nem alkalmazható.”
(4) Az Lt. 61/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Társaság társadalmi közszükségletet kielégítõ, rendeltetése folytán vasárnap és munkaszüneti napon is mûködõ
munkáltató.”

3092

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

9. szám

(5) Az Lt. a 63. §-t követõen a következõ alcímmel és 63/A–63/C. §-okkal egészül ki:
„A légiforgalmi szolgálatoknál léginavigációs szolgáltatásokat nyújtó, valamint a léginavigációs
szolgáltatások nyújtását közvetlenül támogató munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra, valamint
ilyen munkakör betöltése érdekében képzésen részesülõ személyekre vonatkozó rendelkezések
63/A. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit a 63/B. §-ban foglalt eltéréssel, az Mt.
rendelkezéseit a 63/C. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni a léginavigációs szolgáltatásokat nyújtó, valamint
a léginavigációs szolgáltatások nyújtását közvetlenül támogató munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók
(a továbbiakban: léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkavállalók), valamint ilyen munkakör betöltése érdekében
képzésben részesülõ személyek esetében.
63/B. § (1) A léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkavállalók tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 83/A. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható. A léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkavállalók
tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 83/A. § szerinti átirányítás, 105. §-a szerinti
kiküldetés, 106. §-a szerinti kirendelés és 150. § (1) bekezdése szerinti más munkáltatónál történõ munkavégzés
idõtartama naptári évenként a száztíz munkanapot vagy ezerháromszázhúsz órát – kollektív szerzõdés eltérõ
rendelkezése, vagy a felek eltérõ megállapodása hiányában – nem haladhatja meg.
(2) A léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkavállalók esetében a légiközlekedést súlyosan akadályozó,
elháríthatatlan és elõre nem látható olyan ok felmerülése esetén, amely a légiforgalom jelentõs mértékû csökkenését
eredményezheti, a munkáltató évi 5 nap szabadságot a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 134. §
(5) bekezdésétõl eltérõen is kiadhat.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentõs mértékû a légiforgalom csökkenése, amennyiben az elõre nem látható ok
a felmerülését megelõzõ nap forgalmához képest legalább 40%-os forgalmi visszaesést eredményez.
63/C. § (1) A léginavigációs szolgáltatást végzõ szervezet léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkakör betöltése
érdekében tanulmányi szerzõdést köthet természetes személlyel (a továbbiakban e § alkalmazásában: másik fél),
amelyben a léginavigációs szolgáltatást végzõ szervezet vállalja a léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkakör
betöltéséhez szükséges képzés és vizsgák költségeinek viselését, továbbá a képzés sikeres befejezését követõen
munkaviszony létesítését, a másik fél pedig kötelezi magát a léginavigációs szoláltatást nyújtó munkakör betöltéséhez
szükséges képzés elvégzésére, vizsgák teljesítésére, valamint arra, hogy a képzés befejezését követõen
a léginavigációs szolgáltatást végzõ szervezettel munkaviszonyt létesít, és azt a tanulmányi szerzõdésben
meghatározott ideig fenntartja.
(2) A munkaviszony fenntartására vonatkozó, tanulmányi szerzõdésben rögzített kötelezettség a tíz éves idõtartamot
nem haladhatja meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tanulmányi szerzõdés megszegésének minõsül különösen, ha a másik fél
a) a léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkakör betöltése érdekében szükséges képzést a tanulmányi szerzõdésben
rögzített idõtartam alatt nem végzi el, vagy
b) a szükséges vizsgákat a szerzõdésben elõírt határidõig nem teljesíti, vagy
c) a sikeres vizsgát követõen a tanulmányi szerzõdésben rögzített határidõig nem létesít munkaviszonyt
a léginavigációs szolgáltatást végzõ szervezettel, vagy
d) munkaviszonya a tanulmányi szerzõdésben rögzített idõtartam letelte elõtt a másik fél felmondásával
megszüntetésre kerül, vagy
e) olyan magatartást tanúsít, amelyre tekintettel munkaviszonya megszüntetésének van helye.
(4) A tanulmányi szerzõdés alapján nyújtott támogatás nem követelhetõ vissza, – amennyiben a munkaviszony
a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszûnésével szûnik meg, vagy a munkaviszonyt
a munkáltató – a (3) bekezdés e) pontban meghatározott kivétellel – felmondással szüntette meg.”
(6) Az Lt.
a)

63/A. §-ában az „A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit a 63/B. §-ban foglalt
eltéréssel, az Mt. rendelkezéseit a 63/C. §-ban foglalt eltéréssel” szövegrész helyébe az „Az Mt. rendelkezéseit
a 63/B–63/C. §-okban foglalt eltéréssel”,

b)

63/B. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 83/A. § (3) és (4) bekezdése”
szövegrész helyébe az „az Mt. 53. § (2) bekezdése”, valamint az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 83/A. § szerinti átirányítás, 105. §-a szerinti kiküldetés, 106. §-a szerinti kirendelés és 150. §
(1) bekezdése szerinti más munkáltatónál történõ munkavégzés” szövegrész helyébe az „az Mt. 53. § (1) bekezdés
szerinti munkaszerzõdéstõl eltérõ munkakörben vagy munkaszerzõdéstõl eltérõ munkahelyen vagy más
munkáltatónál történõ foglalkoztatás”,
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c)

63/B. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (5) bekezdésétõl”
szövegrész helyébe az „az Mt. 122. § (4) bekezdésétõl”
szöveg lép.

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
36. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)
„14. Munkáltató: az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, illetve munkaerõ-kölcsönzés esetén – a
munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján – a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül
juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevõje. Munkaerõ-kölcsönzés, illetve egy munkakörre több
munkáltatóval kötött munkaszerzõdés esetén a bevételnek nem számító juttatásra, valamint a béren kívüli juttatásra
(71. §) az e törvényben megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevõ, illetve a több munkáltató
ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni.”

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
37. §

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 73. §-ában a „Munka Törvénykönyvének” szövegrész
helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvénynek” szöveg lép.

19. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása
38. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 37/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,)
„g) aki korábban már állt hivatásos szolgálati viszonyban és szolgálati viszonya az 53. § f) vagy g) pontja, illetve az 56. §
(2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján szûnt meg, a szolgálati viszony megszûnését követõ öt évig.”
(2) A Hszt. a „Rendelkezési állomány” alcímet megelõzõen a következõ 43/C. §-sal egészül ki:
„43/C. § (1) A hivatásos állomány tagja – beleegyezésével – vezetõi, oktatói és kiképzõi feladatokra, határozott vagy
határozatlan idõtartamra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: NKE) vezényelhetõ. A vezénylésre
a 43. § (1)-(3) bekezdését az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az NKE-n rendszeresített, e törvény hatálya alá tartozó alapbeosztásokat, továbbá azok e törvény szerinti
besorolását a Kormány az NKE Fenntartói Testület – a felügyelõ miniszterek jóváhagyásával elõterjesztett – javaslatára
rendeletben állapítja meg. A hivatásos szolgálati beosztás a Fenntartói Testület egyetértésével szolgálati viszonyban
nem álló személlyel is betölthetõ.
(3) A vezényelt a besorolásának megfelelõ illetményre és e törvény szerinti pótlékokra, juttatásokra, támogatásokra és
költségtérítésre jogosult azzal, hogy azokat az eredeti fegyveres szerv folyósítja. A vezetõi és oktatói szolgálati
beosztásba vezényelt kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és mértékben rendészeti felsõoktatási
illetménykiegészítésre, továbbá a nemzeti felsõoktatásról szóló törvényben, vagy az NKE szabályzataiban
meghatározott feltételekkel juttatásokra, támogatásokra, valamint költségtérítésekre is jogosult, illetve azokban
részesíthetõ.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendészeti felsõoktatási illetménykiegészítés az NKE-t terheli azzal, hogy annak
összegét átadja az eredeti fegyveres szerv részére és azt a fegyveres szerv az illetmény részeként folyósítja. Az egyéb
juttatásokat és támogatásokat az NKE folyósítja és azzal az NKE felé kell a hivatásos állomány tagjának elszámolnia.
(5) A vezényelt oktatói, tudományos ismeretei fejlesztése érdekében, vagy az NKE nemzetközi kapcsolatai keretében –
az NKE rektorának kezdeményezésre – külföldi szolgálatra vezényelhetõ. A külföldre vezénylés tartamára az e törvény
vagy a végrehajtására kiadott rendelet alapján járó, az eredeti fegyveres szerv költségvetését terhelõ költségtérítést
az NKE saját költségvetése terhére kiegészítheti.
(6) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába tartozók esetében a (3) bekezdést a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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(3) A Hszt. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91. § (1) A hivatásos állományú szülõt a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettõ,
b) két gyermeke után négy,
c) kettõnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nõ, ha a hivatásos állományú
szülõ gyermeke fogyatékos.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára pedig
abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
(4) E § vonatkozásában a gyermek, a fogyatékos gyermek és a szülõ fogalmára az Mt. értelmezõ rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
(4) A Hszt. 103. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:)
„b) a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, valamint az NKE-n a beosztási illetmény 40%-a,”
(5) A Hszt. 103. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:)
„b) a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, valamint az NKE-n a beosztási illetmény 20%-a,”
(6) A Hszt. a 116/B. §-t követõen a következõ alcímmel és 116/C. §-sal egészül ki:
„Vezetõi juttatások
116/C. § A fegyveres szerv, a terrorizmust elhárító szerv, valamint a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat
ellátó szerv vezetõje és helyettesei részére biztosítható vezetõi juttatásokat a Kormány rendeletben határozza meg.”
(7) A Hszt. 264/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„264/A. § A rendõrség külföldi szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú tagját naponta a belföldi
napidíj 50%-ának megfelelõ mértékû külföldi szolgálati helyi pótlék illeti meg.”
(8) A Hszt. 343. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„343. § (1) E törvény 91. §-a, 95/A. §-a és 96. § (1) bekezdés a) pontja a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, CEEP és ESZSZ
által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló 2010/18/EU tanácsi irányelvnek (2010. március 8.) való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 49. §-a az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) által módosított,
az Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 3b. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
(9) A Hszt.
a)

44. § (2) bekezdésében az „a 43. §” szövegrész helyébe az „a 43. § – az NKE-re vezényeltek esetében a 43. § és
a 43/C. § – ”,

b)

46. § (2) bekezdés f) pontjában az „a 43. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 43. § (1) bekezdés vagy a 43/C. §
(1) bekezdés”,

c)

56. § (1) bekezdés c) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló törvény (a továbbiakban: Mt.)”,

d)

58. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe az „az Mt.”,

e)

61. § (3) bekezdésében az „a 43. § szerinti vezénylés,” szövegrész helyébe az „a 43. § szerinti vezénylés, a 43/C. §
szerinti vezénylés,”

f)

63. § (6) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.”,

g)

64. § (1) bekezdésében a „közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti”,

h)

86. § (6) bekezdésében az „A Munka Törvénykönyvében” szövegrész helyébe az „Az Mt.-ben”,

i)

210/A. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „az Mt.”

j)

342. § (1) bekezdés c) pontjában az „az illetménypótlékra jogosultság és megállapításának általános feltételeit;”
szövegrész helyébe az „a rendészeti felsõoktatási illetménykiegészítésre, valamint az illetménypótlékra
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jogosultság és megállapításának általános feltételeit, valamint a vezetõi juttatások fajtáit, mértékét, a jogosultság
feltételeit, a megállapítás és a kifizetés részletes rendjét;”
k)

6/B. számú mellékletében a „budapesti rendõrfõkapitány” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendõrség
parancsnoka, a budapesti rendõrfõkapitány”

szöveg lép.

20. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
39. §

(1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságra, aki, illetve
amely a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony – ideértve
az egyszerûsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára létesített munkaviszonyt is –, továbbá harmadik országbeli
állampolgárt vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) bekezdésben meghatározott
jogviszonyok alapján foglalkoztat,
b) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében meghatározott
munkaerõ-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadóra és a kölcsönbevevõre”
[(a továbbiakban együtt: foglalkoztató)]
(2) A Met. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen e törvény hatálya kiterjed]
„b) a külföldi munkáltató munkavállalójának az Mt. 295. §-a alapján történõ munkavégzésére.”
(3) A Met. 1. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)
„e) az önálló kereskedelmi ügynöki szerzõdés alapján végzett munka.”
(4) A Met. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Mt. 295. § (1) bekezdés e) pontja kivételével az Mt. 295–296. §-ában meghatározott szabályok betartásának
ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól a munkaügyi hatóság és a bányafelügyelet beszámolót készít
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter számára.”
(5) A Met. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:)
„a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat alakszerûségére, a munkavállalói
jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerzõdés
lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt.
297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszûnésével, megszüntetésével összefüggõ bejelentési
kötelezettség,”
(megtartására.)
(6) A Met. 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:)
f) a munka- és pihenõidõre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban elõírt rendelkezések,
(megtartására.)
(7) A Met. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés g) pontjával kapcsolatos munkaügyi ellenõrzés az Mt. 136–137. §-ában, 138. § (4)–(6) bekezdésében,
139–145. §-ában, 146. § (1)–(3) bekezdésében, 147. § (1) bekezdésében, 153–165. §-ában foglalt rendelkezések
megtartására terjed ki.
(3) A munkaerõ-kölcsönzés esetében a munkaügyi ellenõrzés – az Mt. 215–218. §-a tekintetében – kiterjed
a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevõre. Az iskolaszövetkezeti tagnak az Mt. 223. §-a alapján történõ munkavégzése
tekintetében a munkaügyi ellenõrzés kiterjed az iskolaszövetkezetre és az Mt. 224. § (1)–(3) tekintetében a szolgáltatás
fogadójára. Az iskolaszövetkezetnél az (1) bekezdés a)–b), e)–i), valamint r)–s) pontja vonatkozásában lefolytatott
ellenõrzés során a munkaügyi hatóság a munkaügyi szabályok betartásának ellenõrzését a szövetkezetekrõl szóló
törvényben foglalt eltérõ szabályok figyelembevételével végzi, e körben ellenõrzési jogköre kiterjed a munkáltató
iskolaszövetkezeti jogállásának, valamint a foglalkoztatottak tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállásának
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ellenõrzésére is. E rendelkezés nem érinti az iskolaszövetkezet tagja személyes közremûködését igénybevevõ
harmadik személy foglalkoztatónál megvalósuló, az iskolaszövetkezet tagjának nem minõsülõ személy
foglalkoztatása szabályai betartásának ellenõrzését.”
A Met. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat
alakszerûségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a b), f), g), i),
k) pontjában foglalt rendelkezéseket egy,
b) a 3. § (1) bekezdésnek az a) pontban nem említett, valamint az e) és a h) pontban foglalt rendelkezések bármelyikét
több
munkavállaló vonatkozásában megsérti.
(2) Nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás, ha a jogsértõ magatartásnak a bírság
kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstõl számított három év eltelt.
A hároméves határidõ kezdõ napja
a) az a nap, amikor a jogsértõ magatartás megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszûnik.
(3) A munkaügyi bírság összege harmincezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.
(4) Ha az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenõrzés megkezdésekor a foglalkoztatottak száma a húsz fõt nem
haladja meg, a munkaügyi bírság összege harmincezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.
(5) Természetes személy foglalkoztató által, nem egyéni vállalkozás keretében foglalkoztatott munkavállalót érintõ
jogsértés megállapítása esetén a munkaügyi bírság összege harmincezer forinttól egymillió forintig terjedhet.
(6) A munkaügyi bírság mértéke a (3)–(5) bekezdésben meghatározott felsõ korlát kétszereséig terjedhet, ha a korábbi
munkaügyi ellenõrzés eredményeként meghozott, bírságot kiszabó közigazgatási határozat jogerõre emelkedésétõl
számított három éven belül legalább egy, a korábbival azonos jogsértés megállapítására kerül sor.
(7) A munkaügyi bírság összegének megállapításánál figyelembe kell venni különösen a jogszabály megsértésével
okozott jogellenes állapot idõtartamát, az okozott hátrány nagyságát, a megsértett jogszabályi elõírások számát és
hatását, az érintett munkavállalók számát, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1) bekezdésében meghatározott körülményeket.
(8) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazása, valamint a munkaügyi bírság
egyidejû kiszabása esetén egy határozatot kell hozni.”
A Met. 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaügyi hatóság által a (4) bekezdés alapján átadott adatok tartalmazzák)
„b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó
rendelkezések [Mt. 22–23. §, 42–44. §], valamint a jogviszony létesítésével összefüggõ bejelentési kötelezettség
[az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §] megsértésével érintett munkavállaló nevét, anyja nevét, születésének helyét,
idejét, lakcímét és a jogsértéssel érintett állapot idõtartamát, továbbá”
A Met. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi eljárás határideje az eljárás megindításától számított két hónap a 3. § (1) bekezdésének a), f), g) és
k) pontjában meghatározott szabályok megsértése miatt folytatott eljárásokban.”
A Met. 9. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„d) a 3. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a munkaszerzõdés lényeges tartalmi elemein az alapbért,
a munkakört, a munkavégzés helyét, valamint a munkaidõt”
(is érteni kell.)
A Met.
a)

6. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyve 151. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe az
„az Mt. 146. § (1) bekezdése”,

b)

8. § (4) bekezdés a) pontjában a „[Munka Törvénykönyve 76. § (2) bekezdés]” szövegrész helyébe az „[Mt. 22–23. §,
42–44. §]”,

c)

8/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés”

szöveg lép.
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(13) Hatályát veszti a
a)

Met. 3. § (1) bekezdés c) és p)–q) pontja,

b)

Met. 3. § (4) bekezdése,

c)

Met. 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „,q)” szövegrész.

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
40. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 3. számú melléklete
e törvény 1. melléklete szerint egészül ki.
(2) Hatályát veszti a Tao tv. 3. számú melléklet B) rész 9. pontja.

22. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
41. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 113. § (4) bekezdésében a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény” szöveg lép.

23. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
42. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a
a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdõ idõpontja rendszeresen
változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti idõtartam alatt történõ munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha
a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a közalkalmazottak,
munkavállalók idõszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.”
(2) A Gyvt. 66/I. § (6) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

24. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
43. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 17. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az igazságügyi szerv és az igazságügyi alkalmazott, valamint egy másik igazságügyi szerv megállapodhat
az igazságügyi alkalmazottnak a másik igazságügyi szervhez történõ határozott idejû vagy végleges áthelyezésében.
Az áthelyezéskor a 29. § rendelkezései szerint kell eljárni azzal, hogy a szabadság pénzbeli megváltásáról nem kell
rendelkezni.”
(2) Az Iasz. 19. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ i) ponttal
egészül ki:
(A szolgálati viszony megszûnik)
„h) a 35. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetés esetén,
i) külön törvény rendelkezése folytán.”
(3) Az Iasz. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A magasabb vezetõi állásnak nem minõsülõ vezetõi állásra a megbízás határozatlan vagy legfeljebb 1 éves
határozott idõre szól.
(2) A magasabb vezetõi állásra a megbízás – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – határozatlan idõre szól.
(3) A megbízás határozott idõre – legfeljebb 1 évre – szól, ha a magasabb vezetõi állásra ismételten kiírt pályázat is
eredménytelenül zárult.
(4) Ha határozott idõre kinevezett igazságügyi alkalmazott kap az (1) vagy a (3) bekezdés alapján határozott idejû
vezetõi megbízást, annak idõtartama nem haladhatja meg az igazságügyi alkalmazotti kinevezés idõtartamát.”
(4) Az Iasz. 34. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A vezetõi megbízás megszûnik)
„f) a határozott idõ lejártával.”
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(5) Az Iasz. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazott nem tölthet be olyan munkakört, amelyben a hozzátartozójával irányítási, ellenõrzési
vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.”
(6) Az Iasz. a következõ 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök kérelemre írásban engedélyezheti, hogy meghatározott
feladat ellátása érdekében a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a bírósági ügyintézõ a munkáját a bíróságon kívül
végezze.
(2) A bíróságon kívüli munkavégzésre irányuló engedélyt a bíróság elnöke bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
(3) A bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a bírósági ügyintézõ a bíróságon kívüli munkavégzésének engedélyezése
esetén is köteles a szolgálati jogviszonyból eredõ hivatali kötelességeinek eleget tenni.”
(7) Az Iasz. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyettesítést és a kirendelést – utóbbit a kirendelés megkezdése elõtt legalább 15 nappal, rendkívüli esetben
3 nappal – írásban kell elrendelni, amiben meg kell jelölni a helyettesítés vagy kirendelés idejét, valamint a szolgálati
viszony tartalmának a módosulását jelentõ valamennyi körülményt.”
(8) Az Iasz. 48. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az igazságügyi alkalmazott – a bírósági fogalmazó és a fizikai alkalmazott kivételével – alacsonyabb fizetési
fokozatba való sorolása alapszabadságát nem érinti, de annak növelésére csak az alacsonyabb fizetési fokozatot
követõ második fizetési fokozat elérésekor kerül sor.”
(9) Az Iasz. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. § A munkáltató az igazságügyi alkalmazott kérésére – rendkívül indokolt esetben – fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhet, azonban annak teljes idõtartama az egy évet nem haladhatja meg.”
(10) Az Iasz. 53. § (7) bekezdése a következõ szöveggel egészül ki:
„Ha az értékelés összegzõ megállapítása nem kiváló, az értékelést írásban is indokolni kell.”
(11) Az Iasz. 94. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató
az igazságügyi alkalmazott személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben
meghatározottak szerint – az igazságügyi alkalmazott hozzájárulásával adatfeldolgozó számára átadhatja.”
(12) Az Iasz. 102. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(2) A munkáltató az igazságügyi alkalmazott alapilletményét a munkavégzés színvonalára figyelemmel – a személyi
juttatások elõirányzaton belül – legfeljebb
a) 30 százalékkal megemelheti, vagy
b) 20 százalékkal csökkentett mértékben is megállapíthatja.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti intézkedést a munkáltató indokolni köteles.”
(13) Az Iasz. 110. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„110. § (1) Ha az igazságügyi alkalmazottat a szolgálati helyétõl eltérõ olyan településen mûködõ igazságügyi
szervhez rendelik ki, ahonnan a szolgálati helyére naponta nem tud visszautazni, a kirendelésen töltött munkanapokra
– a közlekedési és a szállásköltség megtérítésén túl – élelmezési költségátalányként kirendelési díjra jogosult.
(2) A kirendelési díjat a 115. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani. Nem számolható el
kirendelési díj azokra a munkanapokra, amikor az igazságügyi alkalmazott belföldi kiküldetési díjra jogosult, továbbá
ha az élelmezést a kirendelés helyén természetben biztosítják.”
(14) Az Iasz. 115. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Belföldi kiküldetési díj”
(15) Az Iasz. a 121/A. §-t követõen a következõ 121/B. §-sal egészül ki:
„121/B. § (1) Ha az igazságügyi alkalmazottnak átlagilletményt kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló
idõszakra (a továbbiakban: irányadó idõszak) kifizetett illetmény, jutalom, és rendkívüli munkavégzés ellenértéke
(a továbbiakban e §-ban együtt: javadalmazás) idõarányosan számított átlaga jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átlagszámításnál az esedékességtõl eltérõ idõben kifizetett javadalmazást az esedékesség
napján teljesített kifizetésnek kell tekinteni.
(3) Az átlagilletmény számításánál az illetményt az átlagilletmény esedékessége idõpontjában érvényes összegben
kell figyelembe venni.
(4) Az átlagilletmény-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett javadalmazások szolgálnak.
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(5) Ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb, az átlagilletmény
számításakor a nála számításba vehetõ naptári negyedév(ek), negyedév hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ra
kifizetett javadalmazást kell figyelembe venni.
(6) Az irányadó idõszakban kifizetett, de az irányadó idõszakot meghaladó, meghatározott idõtartamra járó
javadalmazásnak, továbbá az irányadó idõszakon kívüli idõben kifizetett, de az irányadó idõszak alatti munkavégzés
alapján járó javadalmazásnak csak az átlagszámítás alapjául figyelembe vehetõ idõszakra esõ – a (8) bekezdés szerinti
osztószám figyelembevételével számított – (idõarányos) részét kell az átlagszámításnál a kifizetett javadalmazás
összegébe beszámítani.
(7) Ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya egy naptári hónapnál rövidebb, átlagilletményének a távolléti
díjával azonos összeg tekintendõ.
(8) Az egy órára, illetve az egy munkanapra járó átlagilletményt úgy kell kiszámítani, hogy az igazságügyi alkalmazott
irányadó idõszaki javadalmazásának együttes összegét osztani kell az adott idõszakban munkában töltött, valamint
az illetménnyel fizetett, de munkában nem töltött órák, illetve munkanapok számával (együtt: osztószám).
(9) Az a naptári negyedév – az (5) bekezdés szerinti naptári negyedév(ek) hiányában az a naptári hónap –, amelyben
az igazságügyi alkalmazottnak kifizetett javadalmazáshoz osztószám nem tartozik, az irányadó idõszak
meghatározásánál nem vehetõ figyelembe.
(10) Ha e törvény a fizetési kötelezettség megállapításánál havi átlagilletmény alkalmazását írja elõ, akkor egy havi
átlagilletményen az igazságügyi alkalmazott egy napi átlagilletményének a huszonkétszerese értendõ.
Munkaidõkeret alkalmazása esetén a havi átlagilletmény kiszámításánál a (8) bekezdésben foglaltak szerint
meghatározott egy órára járó átlagilletmény összege szorzandó 174–gyel, részmunkaidõ esetén ennek idõarányos
részével.”
(16) Az Iasz. 124. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. §-át, 8. § (1)–(3) bekezdését,
9. §-át, 10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. § (3) bekezdését, 21. § (1)–(3) bekezdését, 22. § (1) és (3)–(6) bekezdését,
23. §-át, 24. § (1) bekezdés elsõ mondatának elsõ fordulatát és második mondatát, valamint (3) és (4) bekezdését,
25. §-át, 27. és 28. §-át, 29. § (1) és (3)–(5) bekezdését, 30. §-át, 45. § (4) bekezdését, 51. § (2), (3) és (5) bekezdését,
55. §-át, 60. §-át, 61. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, 66. § (4) bekezdését, 70. § (4) bekezdését, 86. § (1) és
(2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) pontját, 87. és 88. §-át, 91. §-át, 92. § (2) bekezdés a) pontját, valamint (4) és
(5) bekezdését, 93. § (2)–(4) bekezdését, 97. § (1), (3) és (4) bekezdését, 99. §-át, 100. §-át, 102. § (1) és (5) bekezdését,
104. § (1), (3) és (4) bekezdését, 110–113. §-át, 132. §-át, 134. § (1)–(3) bekezdését, valamint (4) bekezdés a) és
b) pontját, 136. § (1) bekezdését, 146. § (1) és (2) bekezdését, (3) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint (4) bekezdését,
153. §-át, 155. és 156. §-át, 157. § (1) bekezdését, 160–164. §-át, 192. § (1) bekezdését, 231. §-át, 270–271. §-át, 272. §
(2)–(9) bekezdését, 273. § (1) és (2) bekezdését, 274. § (1) bekezdésének elsõ fordulatát, valamint (2)–(5) bekezdését,
275. §-át, 286. §-át, 287. § (4) bekezdését, 294. § (1) bekezdés g) pontját és (2) bekezdését, valamint a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 130. § (2) bekezdését, 132. § (2) és (3) bekezdését, 133. §-át, 135. és
136. §-át, 137–140/A. §-át, 151/A. § (1) és (2), valamint (4)–(6) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az Mt.
a) 29. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni, hogy a távolléti díj helyett átlagilletményt kell
megfizetni,
b) 135. § (1) bekezdését, valamint 165. § (1) bekezdés a), e), f) és g) pontját azzal az eltéréssel kell megfelelõen
alkalmazni, hogy az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
c) 229. §-ának a rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazságügyi alkalmazott más munkáltatóval
tanulmányi szerzõdést csak a munkáltatója elõzetes engedélyével köthet, továbbá, hogy felmondás alatt a lemondást
kell érteni,
d) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelõen alkalmazni kell.
(2a) Az egyéb igazságügyi szervnél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott tekintetében az (1)–(2) bekezdésben
foglaltak mellett az Mt. 86. § (3) bekezdés a) pontját is megfelelõen alkalmazni kell.”
(17) Az Iasz. 124. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. §-át, 8. § (1)–(3) bekezdését,
9. §-át, 10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. § (3) bekezdését, 21. § (1)–(3) bekezdését, 22. § (1) és (3)–(6) bekezdését,
23. §-át, 24. § (1) bekezdés elsõ mondatának elsõ fordulatát és második mondatát, valamint (3) és (4) bekezdését,
25. §-át, 27. és 28. §-át, 29. § (1) és (3)–(5) bekezdését, 30. §-át, 45. § (4) bekezdését, 51. § (2), (3) és (5) bekezdését,
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55. §-át, 60. §-át, 61. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, 66. § (4) bekezdését, 70. § (4) bekezdését, 86. § (1) és
(2) bekezdését, valamint (3) bekezdés b) pontját, 87. és 88. §-át, 91. §-át, 92. § (2) bekezdés a) pontját, valamint (4) és
(5) bekezdését, 93. § (2)–(4) bekezdését, 97. § (1), (3) és (4) bekezdését, 99. §-át, 100. §-át, 102. § (1) és (5) bekezdését,
104. § (1), (3) és (4) bekezdését, 110–113. §-át, 115. § (2) bekezdését, 118. §-át, 120. és 121. §-át, 122. §
(3)–(5) bekezdését, 123. § (1)–(4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) és b) pontját, továbbá (7) bekezdését,
124–133. §-ait, 134. § (1)–(3) bekezdését, valamint (4) bekezdés a) és b) pontját, 136. § (1) bekezdését, 146. § (1) és
(2) bekezdését, (3) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint (4) bekezdését, 148. §-át, 149. § (1) bekezdését, 152–153. §-át,
155. és 156. §-át, 157. § (1) bekezdését, 160–164. §-át, 192. § (1) bekezdését, 231. §-át, 270–271. §-át, 272. §
(2)–(9) bekezdését, 273. § (1) és (2) bekezdését, 274. § (1) bekezdésének elsõ fordulatát, valamint (2)–(5) bekezdését,
275. §-át, 286. §-át, 287. § (4) bekezdését, 294. § (1) bekezdés g) pontját és (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az Mt.
a) 29. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni, hogy a távolléti díj helyett átlagilletményt kell
megfizetni,
b) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követõ kiadása
az e törvényben megállapított alapszabadságra vonatkozik,
c) 135. § (1) bekezdését, valamint 165. § (1) bekezdés a), e), f) és g) pontját azzal az eltéréssel kell megfelelõen
alkalmazni, hogy az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
d) 229. §-ának a rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazságügyi alkalmazott más munkáltatóval
tanulmányi szerzõdést csak a munkáltatója elõzetes engedélyével köthet, továbbá, hogy felmondás alatt a lemondást
kell érteni,
e) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelõen alkalmazni kell.”
(18) Az Iasz. 137. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által, a szülõi szabadságról kötött felülvizsgált
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU
tanácsi irányelv.”
(19) Az Iasz. 1. számú melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.
(20) Az Iasz.
a)

33. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésében”,

b)

a 44/A. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény”,

c)

70. § (3) bekezdésében a „keltének a” szövegrész helyébe a „jogerõre emelkedésének”,

d)

99. § (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I.”,

e)

119. § (2) bekezdésében az „átlagkeresetre” szövegrész helyébe az „átlagilletményre”,

f)

137. § a)–c) pontjaiban az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.”

szöveg lép.
(21) Az Iasz.
a)

44/A. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 138. §-a (5) bekezdésének
a) pontja” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 128. §-a”,

b)

99. § (4) bekezdésében az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)” szövegrész
helyébe az „az Mt.”

szöveg lép.
(22) Hatályát veszti az Iasz.
a)

29. § (2) bekezdés e) pontjában a „, külön juttatás és ruházati költségtérítés” szövegrész,

b)

49. § (3)–(6) bekezdése,

c)

50. § (1) bekezdése,

d)

95. § (1) bekezdés b) pontja.
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25. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
44. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a) pont 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
Foglalkoztató:)
„7. a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezete szerinti munkavégzés
esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kölcsönbeadó.”
(2) A Tbj. 4. § a) pontja a következõ 8. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
Foglalkoztató:)
„8. több munkáltatóval létesített munkaviszony (Mt. 195. §) esetén az Art.-ben meghatározott munkáltató.”
(3) Tbj. 8. § a) pont aa) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Szünetel a biztosítás:
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha)
„aa) a fizetés nélküli szabadság idejére terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási
segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy”
(4) A Tbj.
a) 4. § k) pont 2. alpontjában a „személyi alapbér” szövegrész helyébe az „alapbér”,
b) 4. § s) pont 1. alpontjában a „személyi alapbér” szövegrész helyébe az „alapbér”,
c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetõleg közszolgálati jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közszolgálati
jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban,”,
d) 46. § (2) bekezdésében a „Harmadik részének XI. fejezete” szövegrész helyébe a „Az Mt. XVI. fejezete”
szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a Tbj. 7. § (2) bekezdése.

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
45. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a) 39. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 87. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 193/C. §-ának c) pontjában meghatározott” szövegrész
helyébe az „az Mt. szerinti”
szöveg lép.

27. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
46. §

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 43. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos múzeum vezetõje – a (5) bekezdésben foglalt kivétellel – fõigazgató, akit az irányítási jogot gyakorló
szerv pályázat útján – a miniszter véleményének kikérésével – bíz meg, illetve vonja vissza megbízatását.
(5) A Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát a honvédelemért felelõs miniszter nevezi ki, illetve menti fel.”
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28. A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
47. §

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény a következõ
10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstõl eltérõen
a honvédelemért felelõs miniszter által a Magyar Honvédség fokozott védelmet igénylõ létesítményeinél létrehozott
fegyveres biztonsági õrségnél mûködõ fegyveres biztonsági õr munkaidejéhez nem kell hozzászámítani az elõírt
formaruha fel-, és levételének, valamint a fegyver átvételének és leadásának idõtartamát.”

29. A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
48. §

(1) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A belvízi személyszállítási és árufuvarozási tevékenységet végzõ úszólétesítmény, a tengeri kereskedelmi hajó,
a tengeri halászhajó, valamint a tengeren ásványi készletek kitermelésével összefüggõ hajózási tevékenységet
folytató úszólétesítmény személyzete tekintetében kollektív szerzõdés az Mt. munkaközi szünetre, a napi pihenõidõre,
a heti pihenõnapra vagy pihenõidõre, a vasárnapi és a munkaszüneti napon történõ munkavégzésre, valamint
a rendkívüli munkavégzés éves mértékére vonatkozó rendelkezéseitõl eltérhet, ezen túlmenõen legfeljebb egy éves
vagy legfeljebb ötvenkét heti munkaidõkeretet állapíthat meg.”
(2) A Vkt. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § Tengeri kereskedelmi hajó személyzete tekintetében – munkaidõkeret alkalmazása esetén – kollektív szerzõdés
az Mt. teljes napi munkaidõ mértékére vonatkozó szabályaitól eltérhet, és a teljes napi munkaidõ mértékét legfeljebb
heti hat munkanap és napi nyolc óra munkaidõ figyelembevételével állapíthatja meg.”
(3) A Vkt. 44/D. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az úszólétesítményeken a munkarendre, a munkavállaló munkaidõ-beosztására, valamint munkaidejére és
pihenõidejére vonatkozó szabályok megtartását a hajózási hatóság ellenõrzi. A hajózási hatóság az ellenõrzés során
feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében az úszólétesítmény üzemeltetését megtilthatja.”
(4) A Vkt. 90. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)
„i) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidõ-szervezés egyes
szempontjairól a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvénnyel együtt.”
(5) A Vkt.
a) 42. §-ában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 44/C. § (2) bekezdésében a „megfelelõ pihenõidõt” szövegrész helyébe az „a 44/A. §-ban meghatározott
pihenõidõt”,
c) 90. § d) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel” szövegrész helyébe a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel és az Mt.-vel”,
d) 90. § e) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel” szövegrész helyébe a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénnyel és az Mt.-vel”
szöveg lép.

30. A nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény módosítása
49. §

A nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)
kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény 3. §-ában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényt”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényt” szöveg lép.
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31. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosítása
50. §

(1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 2. § (42) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„(42) Harctéri mentõkatona: az állomány azon tagja, aki egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezik, azonban
a Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erõk által szervezett egészségügyi szakkiképzésen eredményesen részt
vett, és ennek eredményeképpen e törvényben meghatározottak szerint a katonai tevékenységek során
bekövetkezett különbözõ sérülések, betegségek felismerésére, elsõsegélynyújtásra, harctéri sebesült-ellátásra,
valamint életmentõ feladatok végrehajtására alkalmas.”
(2) A Hjt. 40. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni az önkéntes tartalékos állomány tagja esetén.”
(3) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki:
(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési
állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„t) akivel szemben méltatlansági eljárást rendeltek el, annak befejezéséig, ha a méltatlansági eljárás felfüggesztésre
kerül és az állomány tagja nem tölt be szolgálati beosztást.”
(4) A Hjt. 48. § (3) bekezdése a következõ szöveggel egészül ki:
„Az e törvényben meghatározottakon túl az állomány (1) bekezdés o) pontja alá tartozó tagjának az NKE rektora az NKE
saját költségvetése terhére további juttatásokat is megállapíthat.”
(5) A Hjt. 48. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az állomány (1) bekezdés m) vagy t) pontja szerint rendelkezési állományban lévõ tagjának távolléti díj jár,
amelynek legfeljebb 50%-át a 117. § (1) bekezdése szerint a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró visszatartja. A 117. §
(2) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell abban az esetben is, amennyiben az állomány tábornoki rendfokozatú
tagjának szolgálati viszonya az 56/B. § alapján nem kerül megszüntetésre.”
(6) A Hjt. 48. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve a hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pontja
szerint rendelkezési állományba helyezett tagjának 10. számú melléklet szerinti adatait – a rendelkezési állományba
helyezéssel egyidejûleg – a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítése érdekében megküldi
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek.
A korábban a KNBSZ állományának tagja esetén a 10. számú mellékletben meghatározott adatok kitöltése mellõzhetõ.
A miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv adatkezelésére e törvényben meghatározottak mellett
a tartalékállományra vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(7) A Hjt. 98. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„98. § Az állomány tagját gyermeke után a munka törvénykönyvérõl szóló törvényben meghatározottak szerint illeti
meg a pótszabadság. E rendelkezést elsõ alkalommal a 2012. évi szabadság megállapítása során kell alkalmazni.”
(8) A Hjt. a következõ 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A. § Nem jogosult egészségügyi szabadságra az állomány azon tagja, akinek e törvény szerint visszatartott
távolléti díj jár.”
(9) A Hjt. 117. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A távolléti díj legfeljebb 50%-át a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró akkor is visszatartja, ha a 168. §
alkalmazását megalapozó körülmények az állomány rendelkezési állományban lévõ tagjával szemben állnak fenn.
(1b) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró – az (1) és az (1a) bekezdéstõl, valamint a 48. § (7) bekezdéstõl eltérõen – a
távolléti díj 50%-ot meghaladó mértékû visszatartásáról is rendelkezhet, ha az állomány tagjának elõzetes
letartóztatását a bíróság meghosszabbítja, az állomány tagjával szemben vádemelésre kerül sor, az állomány tagja
vezetõ beosztást tölt be, vagy ha az állomány tagjának a távolléti díj visszatartását megalapozó magatartása ismétlõdõ
jellegû, vagy az a szolgálati beosztásával összefügg. E bekezdés alkalmazása esetén is az állomány tagjának havonta
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét folyósítani kell.”
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(10) A Hjt. a következõ 285. §-sal egészül ki:
„285. § E törvénynek a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti
rendelkezésekrõl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 50. §-ával megállapított rendelkezéseit
a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
(11) A Hjt. 287. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)
„d) a 48. § (13) bekezdése szerint átadott adatok informatikai rendszerben történõ rögzítésére, módosítására és
törlésére vonatkozó elõírásokat, továbbá a 48. § (14) bekezdése szerinti együttmûködés rendjét,”
(12) Hatályát veszti a Hjt. 82. § (1) bekezdésének utolsó mondata és 100/A. §-a.
(13) A Hjt.
a) 2. § (31) bekezdésében az „a köztisztviselõi,” szövegrész helyébe az „a kormányzati szolgálati, a közszolgálati,”,
b) 46. § (8) bekezdésében az „életmentõ katona” szövegrész helyébe a „mentõkatona”,
c) 47. § (3) bekezdésében és 61. § (2) bekezdés a) pontjában a „Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény”,
d) 48. § (14) bekezdésben a „központi közszolgálati nyilvántartást vezetõ” szövegrész helyébe a „kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó”,
e) 48/D. §-t megelõzõ alcímben és 48/D. §-ban a „Fõvárosi és Megyei Védelmi Bizottságnál” szövegrész helyébe
a „Fõvárosi és Megyei Védelmi Bizottság Titkárságán”,
f) 59. § (9) bekezdésében és 102. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló törvény”,
g) 67. § (7) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló törvény”,
h) 117. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés alapján” szövegrész helyébe az „A”,
i) 123. §-ában a „252. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „251. § (2) bekezdésében”,
j) 126. § (1) bekezdés b) pontjában a „támogatása” szövegrész helyébe a „támogatása, elsõsorban”,
k) 133. § (4) bekezdésében a „70. § a)–d), f)–h) pontjában, továbbá a 121. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „36. § (1) bekezdésben és (2) bekezdés a) pontjában”,
l) 263. § (1) bekezdésében az „a szolgálati beosztásból való felfüggesztés,” szövegrész helyébe az „a 48. §
(1) bekezdés m) vagy t) pontja szerinti rendelkezési állomány, a szolgálati beosztásból való felfüggesztés,”,
m) 263. § (2) bekezdésében a „vagy a büntetõeljárást megszüntették.” szövegrész helyébe az „a büntetõeljárást
megszüntették, vagy az állomány tábornoki rendfokozatú tagjának szolgálati viszonya az 56/B. § alapján nem
kerül megszüntetésre.”,
n) 287. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában az „egyéb feltételeit,” szövegrész helyébe az „egyéb feltételeit,
összegét, ideértve az állami tulajdonban és a HM vagyonkezelésében álló lakások bérleti és különszolgáltatási
díját, a lakott forgalmi értéke és a szolgálatban töltött idõ figyelembevételével kialakítandó tényleges
elidegenítési vételár képzését tartalmazó szabályokat,”,
o) 10. számú mellékletben az „A központi közszolgálati nyilvántartásnak átadásra kerülõ adatkör” szövegrész
helyébe az „A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére átadásra kerülõ adatkör”
szöveg lép.
(14) A Hjt. 3. számú melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul.

32. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása
51. §

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény
a) 7. § (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 11. § (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 51/A. § (1) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „az Mt. 247. §-ában”,
c) 21/C. §-ában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.”
szöveg lép.
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33. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
52. §

(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Több munkáltató által létesített munkaviszony (a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 195. §)
esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejûleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére
egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyérõl a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában
a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredõ adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban
érintett bármely munkáltató kötelezhetõ. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját
nevében teljesíti. A (4) bekezdés szerinti bejelentésben a kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony
tekintetében a további foglalkoztató (e § alkalmazásában a továbbiakban: további foglalkoztató) adóazonosító
számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való
részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét. A bejelentés határidejére a (4) bekezdés a) és
b) pontja megfelelõen alkalmazandó.”
(2) Az Art. 16. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az iskolaszövetkezetnek a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottnak nem minõsülõ, a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 223. §-a szerint megkötött munkaszerzõdéssel létesített munkaviszony
keretében személyesen közremûködõ tagja esetében – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a munkáltató
iskolaszövetkezet az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerzõdés megkötésének napján bejelenteni
a) a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát,
b) a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, diákigazolványa
számát,
c) a nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag több munkáltató által létesített munkaviszonyára
tekintettel a további foglalkoztató iskolaszövetkezet adószámát, elnevezését, valamint a több munkáltató által
létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét.
A munkáltató iskolaszövetkezet köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszûnését követõ
8 napon belül a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszûnésének napját. Jogutódlás esetén
a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
(3) Az Art. 35. § (2) bekezdése a következõ j) és k) ponttal egészül ki:
(Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tõle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal
kötelezhetõ:)
„j) több munkáltató által létesített munkaviszony esetén, az e törvény szerint munkáltatónak nem minõsülõ, a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti munkáltató a munkaviszonnyal összefüggõ adó tekintetében,
k) több munkáltató által létesített munkaviszonnyal összefüggõ adó tekintetében az, aki az adófizetési kötelezettség
keletkezésekor a munkaviszonyban a munka törvénykönyvérõl szóló törvény szerint munkáltatóként vett részt, ha a
j) pont alapján adófizetésre kötelezett az adót nem fizette meg, és azt tõle nem lehet behajtani.”
(4) Az Art. 172. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a 16. § (4b) bekezdésben meghatározott munkáltató
kijelölésére írásban a munkaviszony létesítésével egyidejûleg nem kerül sor, a munkaviszony valamennyi – a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti – munkáltatója 500 000 forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható.”
(5) Az Art. 178. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„23. munkáltató: belföldön székhellyel, telephellyel, képviselettel rendelkezõ jogi személy, bejegyzett cég, személyi
egyesülés és egyéb szervezet, egyéni- és társas vállalkozó, ideértve a belföldön lakóhellyel rendelkezõ magánszemélyt
is, valamint a Tbj. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztató a munkaviszony alapján foglalkoztatottak tekintetében, kivéve
a Tbj. 56/A. §-a szerinti külföldi vállalkozást. Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén munkáltatónak
a munkaviszony létesítésével egyidejûleg, írásban az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató tekintendõ.
Ha a kijelölt munkáltató személyében változás következik be, azt e törvény és más, adóról szóló jogszabályok
alkalmazásában a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlásnak kell tekinteni.”
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(6) Az Art.
a) 16. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az „a (4) és (4b) bekezdésben
meghatározott”,
b)

16. § (6) bekezdésében az „a (4) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az „a (4) és (4b) bekezdésben
meghatározott”, valamint a „munkáltató, kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat” szövegrész helyébe
a „munkáltató, több munkáltató által létesített munkaviszony esetén az e törvény szerint munkáltatónak nem
minõsülõ, munka törvénykönyve szerinti munkáltató azonosítására szolgáló adatokat, a több munkáltató által
létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét, továbbá
a kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat”,

c)

175. § (15) bekezdés b) pontjában az „e törvény 16. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „16. § (4) és
(4b) bekezdés”
szöveg lép.

34. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása
53. §

(1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Ebktv.) 64/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64/A. § A 31. § (6) és (7) bekezdését 2013. július 1-jét követõen kell alkalmazni.”
(2) Az Ebktv. 21. § f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 142/A. § (3) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 12. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

35. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
54. §

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 8. § (2) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„f) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történõ szereplésére az Mt. munkaszerzõdéstõl eltérõ
foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatáshoz
a hivatásos sportoló elõzetes hozzájárulása szükséges. A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás összes idõtartama
egy naptári éven belül 44 munkanapnál, vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet,
g) a hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes átadása esetén foglalkoztatható
a munkaszerzõdéstõl eltérõen más sportszervezetnél. A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás idõtartama ebben az
esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet.”
(2) Az Stv. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a köztartozás fennállása miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a versenyrendszerben
(bajnokságban), vagy abból utóbb kizárják, ez a munkáltató, a megbízó súlyos szerzõdésszegésének minõsül, és ezért
a munkaviszonyt, a megbízási jogviszonyt a sportoló azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti. A felmondás
után a sportoló – függetlenül az esetleges átigazolási idõszaktól – azonnal igazolhatóvá válik. Ezt a szabályt kell
megfelelõen alkalmazni a sportszerzõdéssel rendelkezõ amatõr sportolókra is.”

36. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása
55. §

(1) Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény (a továbbiakban: EU rtv.)
a) 15. § (4) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b)

22. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvének 51/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt.
247. § (1) bekezdésében”,

c)

30. § (1) és (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe az „az Mt.-nek”,

d)

33. § (1) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.”,

e)

33. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 62. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 260. §
(1) bekezdése”
szöveg lép.
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(2) Hatályát veszti az EU rtv.
a)

18. § (1) bekezdés m) pontjában az „– ideértve a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) 1. §-ának (2) bekezdésében és 76/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt
eseteket is, –” szövegrész,

b)

28. §-ában az „A résztvevõ társaságok által viselt költségek mértékének megállapítására a Munka
Törvénykönyvének 63. §-át megfelelõen alkalmazni kell.” szövegrész,

c)

40. § (2) bekezdésében az „A részvénytársaság által viselt költségek mértékének megállapítására a Munka
Törvénykönyvének 63. §-át megfelelõen alkalmazni kell.” szövegrész.

37. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény módosítása
56. §

(1) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
Péptv.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a programban résztvevõ részére távolléti díjat kell fizetni, munkabéren a (4) bekezdésben meghatározott
juttatást is érteni kell.”
(2) A Péptv.
a)

1. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”

b)

2. § 4. pontjában az „Mt. 151/A. § (2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mt. 147. §-ában és a 151. §
(2)–(4) bekezdésében”,

c)

2. § 7. pontjában a „rendes felmondás” szövegrész helyébe a „felmondás”,

d)

3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „az Mt. 89. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 66. §
(2) bekezdése”

szöveg lép.

38. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
57. §

(1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (2) bekezdés 6. és 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. ösztöndíjas foglalkoztatott: az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének idõpontjában
– a 30. életévét még nem töltötte be,
– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelõzõ két éven belül került kiadásra, és
– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti
jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minõsülõ háztartási munkára irányuló munkaviszonyt –,
közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban
együtt: munkaviszony) nem áll;
7. foglalkoztató: a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § e) pontja és 2. §-a, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság és egyéni cég;”
(2) A Pftv. 15. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra
a) megfelelõen alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 130. §-át, 131. § (1) bekezdését
és (2) bekezdés a)–b) pontját, továbbá (3) bekezdését, 132. § (2)–(7) bekezdését, 133. §-át, 134. § (1) bekezdését,
(3) bekezdésének elsõ mondatát és b) pontját, valamint (4)–(6) bekezdését, 135–136. §-át, 138–139. §-át, 140/A. §
(1) bekezdés a) pontjának a rendes munkaidõ nyilvántartására vonatkozó, valamint a b) és c) pontjában foglalt
szabályokat,
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b) megfelelõen alkalmazni kell az Mt. 6. §-át, 7. §-át, 8. § (4) bekezdését, 9. §-át, 10. § (1)–(2) bekezdését, 12. §
(1) bekezdését, 14. §-át, 15. §-át, 17–18. §-át, 21. § (1)–(3) bekezdését, 22–30. §-át, 31. §-át, 33. §-át, 36–37. §-át, 38. §
(1) bekezdését, 39–40. §-át, 45. § (3)–(4) bekezdését, 46. § (1)–(2) bekezdését, 48–49. §-át, 51. §-át, 52. § (1) bekezdését,
54–55. §-át, 60. §-át, 61. § (1)–(2) bekezdését, 80. §-át, 86. § (1) bekezdését, 90. § a) pontját, 92. § (1) és
(4)–(5) bekezdését, 93. §-át, 94. § (1) bekezdését, 96. § (1) bekezdését, 97. § (1) és (3)–(4) bekezdését, 99. § (1) és
(4) bekezdését, továbbá (2) bekezdés a) pontját, 100. §-át, 101. § (1)–(3) bekezdését, 102. §-át, 103. § (1) és (3), továbbá
(4)–(6) bekezdését, 104. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a) pontját, 105–106. §-át, 113. § (2)–(4) bekezdését, 134. §
(1) bekezdés a) pontjából a rendes munkaidõ nyilvántartására vonatkozó, valamint a b) és c) pontjában foglalt
szabályokat, 146. § (3) bekezdését, 154. § (1)–(2) bekezdését, 155. § (1)–(4) bekezdését, 156. §-át, 157. § (1) bekezdését,
158. §-át, 159. § (1)–(4) bekezdését, 160. §-át, 161. §-át, 163–164. §-át, 166–177. §-át, 179–180. §-át, 190. §-át, 192. §
(3) bekezdését, 196–197. §-át, 229. §-át, 285. § (1) bekezdését, 286. §-át,
c) az Mt. 20. §-át az e törvény 11. §-ában foglalt eltéréssel kell alkalmazni,
d) az ösztöndíjas foglalkoztatottra a foglalkoztatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés hatálya nem terjed ki,
e) ahol az Mt. távolléti díjat említ, azon ösztöndíjat kell érteni.”
(3) A Pftv. 15. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra
a) megfelelõen alkalmazni kell az Mt. 6. §-át, 7. §-át, 8. § (4) bekezdését, 9. §-át, 10. § (1)–(2) bekezdését, 12. §
(1) bekezdését, 14. §-át, 15. §-át, 17–18. §-át, 21. § (1)–(3) bekezdését, 22–30. §-át, 31. §-át, 33. §-át, 36–37. §-át, 38. §
(1) bekezdését, 39–40. §-át, 45. § (3)–(4) bekezdését, 46. § (1)–(2) bekezdését, 48–49. §-át, 51. §-át, 52. § (1) bekezdését,
54–55. §-át, 60. §-át, 61. § (1)–(2) bekezdését, 80. §-át, 86. § (1) bekezdését, 90. § a) pontját, 92. § (1) és
(4)–(5) bekezdését, 93. §-át, 94. § (1) bekezdését, 96. § (1) bekezdését, 97. § (1) és (3)–(4) bekezdését, 99. § (1) és
(4) bekezdését, továbbá (2) bekezdés a) pontját, 100. §-át, 101. § (1)–(3) bekezdését, 102. §-át, 103. § (1) és (3), továbbá
(4)–(6) bekezdését, 104. § (1) bekezdését és (2) bekezdés a) pontját, 105–106. §-át, 113. § (2)–(4) bekezdését,
115–116. §-át, 117. § (1) bekezdés a)–b) pontját és (2) bekezdését, 118. §-át, 119. § (2) bekezdését, 120–122. §-át, 123. §
(1) és (3) bekezdését, 123. § (5) és (7) bekezdését, 124–125. §-át, 127–131. §-át, 133. §-át, 134. § (1) bekezdés
a) pontjából a rendes munkaidõ nyilvántartására vonatkozó, valamint a b) és c) pontjában foglalt szabályokat, 146. §
(3) bekezdését, 154. § (1)–(2) bekezdését, 155. § (1)–(4) bekezdését, 156. §-át, 157. § (1) bekezdését, 158. §-át, 159. §
(1)–(4) bekezdését, 160. §-át, 161. §-át, 163–164. §-át, 166–177. §-át, 179–180. §-át, 190. §-át, 192. § (3) bekezdését,
196–197. §-át, 229. §-át, 285. § (1) bekezdését, 286. §-át,
b) az Mt. 20. §-át az e törvény 11. §-ában foglalt eltéréssel kell alkalmazni,
c) az ösztöndíjas foglalkoztatottra a foglalkoztatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés hatálya nem terjed ki,
d) ahol az Mt. távolléti díjat említ, azon ösztöndíjat kell érteni.”
(4) A Pftv. 17/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a Kttv. 1. § a)–d) pontja szerinti szerv az ösztöndíjas foglalkoztatottal 2012. július 1-jét megelõzõen létesített
ösztöndíjas foglalkoztatatási jogviszonyt, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyra e törvény 2012. június 30-án
hatályos, az ösztöndíjas foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseit kell a jogviszony fennállásáig alkalmazni.”
(5) A Pftv.
a)

8/B. § (1) bekezdésében az „[Mt. 138. § (5) bek. a) pont]” szövegrész helyébe az „[Mt. 128. §]”,

b)

8/B. § (4) bekezdés b) pontjában a „rendes vagy rendkívüli felmondással” szövegrész helyébe a „felmondással
vagy azonnali hatályú felmondással”,

c)

12. §-ában az „az Mt. 117/B. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 92. § (1) bekezdésében”

szöveg lép.

39. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
58. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a)

46. § (10) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka
Törvénykönyve)” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.),

b)

47. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. §
(1)–(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26–27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)–c) pontja]” szövegrész
helyébe az „az Mt. biztosít a munkavállalók részére [Mt. 51. § (1) és (4) bekezdés, 231. § (3) bekezdés, 233. §, 270. §,
272. § (2)–(7) bekezdés, 271. §]”,
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96. § (9) bekezdésében a „(Munka Törvénykönyve Harmadik Rész, VIII. fejezet)” szövegrész helyébe az
„(Mt. XIV. fejezet)”,

d)

144. § (3) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 129/A. §-ának (2)–(6) bekezdését is” szövegrész helyébe az
„az Mt. 114. § (1) és (3)–(4) bekezdését is”
szöveg lép.

40. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
59. §

(1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vktv.)
a) 68/A. § (1) bekezdésében az „A Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény” szövegrész helyébe az „A munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,
b)

68/E. § (1) bekezdésében az „az Mt. 124. §-ának (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 105–106. §-a”,

c)

68/F. § (2) bekezdésében az „Mt. 128. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mt. 108. § (2) bekezdésében”,

d) 68/G. § (1) bekezdésében az „az Mt. 140/A. §-ában” szövegrész helyébe az „az Mt. 134. §-ában”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Vktv. 68/E. § (3) bekezdése.

41. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása
60. §

(1) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A munkavállalói küldöttet – a munkavállalók közül, a gazdasági társaságnál képviselettel rendelkezõ szakszervezet
véleményének meghallgatása után – az üzemi tanács jelöli.”
(2) A Gt. 39. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkavállalói küldött munkajogi védelmére az Mt. 260. § (3)–(5) bekezdése megfelelõen irányadó.
Az egyetértési jogot a munkavállalói küldöttet jelölõ üzemi tanács gyakorolja.”
(3) A Gt. 57. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elismert vállalatcsoport elõkészítésében résztvevõ gazdasági társaságoknak elhatározásukról tájékoztatniuk
kell a gazdasági társaságnál mûködõ üzemi tanácsot és konzultációt kell vele folytatniuk.”
(4) A Gt. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód
gazdasági társaságot illetik meg a jogelõd gazdasági társaság jogai és terhelik a jogelõd gazdasági társaság
kötelezettségei, ideértve a kollektív szerzõdésben foglalt jogokat és kötelezettségeket is.”
(5) A Gt. 75. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a gazdasági társaságnál mûködõ üzemi tanácsot.”
(6) A Gt. 79. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyesülésrõl az egyesülési szerzõdés elfogadásától számított tizenöt napon belül tájékoztatni kell a gazdasági
társaságoknál mûködõ üzemi tanácsot.”
(7) A Gt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szétválás elhatározásáról a szétválási szerzõdés megkötésétõl számított tizenöt napon belül a szétváló gazdasági
társaságnál mûködõ üzemi tanácsot értesíteni kell.”
(8) Hatályát veszti a Gt.
a) 8. § (1) bekezdése, valamint
b)

28. §-a.

42. Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása
61. §

(1) Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: EU szövtv.)
a) 16. § (2) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka
Törvénykönyve)” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b)

22. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvének 51/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt.
247. § (1) bekezdésében”,

c)

30. § (1) és (4) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvének” szövegrész helyébe az „az Mt.-nek”,
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34. § (1) bekezdésében és 35. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „az Mt.”,

e)

34. § (2) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 62. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 260. §
(1) bekezdése”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az EU szövtv.
a) 28. §-ában az „A részt vevõ jogalanyok által viselt költségek mértékének megállapítására a Munka
Törvénykönyvének 63. §-át megfelelõen alkalmazni kell.” szövegrész,
b)

41. § (2) bekezdésében az „Az európai szövetkezet által viselt költségek mértékének megállapítására a Munka
Törvénykönyvének 63. §-át megfelelõen alkalmazni kell.” szövegrész,

c)

52. § (1) bekezdés m) pontjában az „– ideértve a Munka Törvénykönyve 76/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt
esetet is –” szövegrész.

43. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása
62. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:
Harmtv.) 71. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A fõvállalkozó és valamennyi közbensõ alvállalkozó az alvállalkozó munkáltatóval egyetemlegesen felel a közrendvédelmi
bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellõ gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató
harmadik országbeli állampolgárt az e törvény szerinti tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztat.”
(2) A Harmtv.120. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„f) az Európai Parlament és a Tanács 1168/2011/EU rendelete (2011. október 25.) által módosított, az Európai Unió
Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség felállításáról szóló,
2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 11b. cikkének (107. §)”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) A Harmtv. 2. § k) pontjában „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 193/C. § b) pontjában
meghatározott” szövegrész helyébe „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott” szöveg lép.

44. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
63. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 166. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a Hivatal elnöke, illetve elnökhelyettesei részére meg kell küldeni, aki
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályai szerint bírósághoz
fordulhat.”
(2) A Vet.
a) 100. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,
b)

167. § (1) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.)” szövegrész helyébe
a „Kttv.”
szöveg lép.

45. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
64. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 21. § (2) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény és a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.)”,
b)

42. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben” szövegrész helyébe az
„az Mt.-ben”
szöveg lép.
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46. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
65. §

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában az „a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti munkaviszony” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszony”, az „a Munka Törvénykönyve”
szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg lép.

47. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
66. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 120/A. § (3) bekezdés f) pontjában az „az Mt. 3. §-ának (6) bekezdése”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 228. § (1) bekezdése” szöveg lép.

48. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
67. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
a)

25. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,

b)

30. § (4) bekezdésében az „az Mt. 95. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 77. § (3) bekezdésében”,

c)

32. §-ában az „az Mt. 117/B. § (1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 92. §-a”

d)

35. § (3) bekezdésében az „az Mt. 127. § (2)–(7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 108–114. §-ában”,

e)

36. § (1) bekezdésében az „az Mt. 134. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 122. §
(2) bekezdésében”,

f)

41. § (2) bekezdésében az „az Mt. 191. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „az Mt. 211. §
(2) bekezdés a) pontjában”

szöveg lép.

49. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló
2009. évi LXXIV. törvény módosítása
68. §

(1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„b) a nemzetgazdasági ági, ágazati, alágazati, szakágazati, illetve a rehabilitációs párbeszéd bizottságra,”
(2) Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ágazati szintû szociális párbeszédben részt vehet:
a) az a munkavállalói érdekképviselet (a továbbiakban: ágazati szakszervezet), amely]
„ac) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz intézett kérelem benyújtása idõpontjában azon munkáltatók
mûködõ telephelyein, ahol alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet mûködtet, vagy tisztségviselõvel
rendelkezik, a megelõzõ öt éven belüli utolsó üzemi tanácsi választásokon a jelöltjei által együttesen megszerzett
redukált szavazatok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak számának öt százalékát. E feltétel
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az olyan munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámát,
ahol üzemi tanácsot, illetve megbízottat jogszabályi elõírás szerint nem lehet választani;”
(3) Az ÁPBtv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A 6–7. §-ban foglaltaktól eltérõen, e törvény alapján a munkáltatói érdekképviseletet megilletõ jogosultságokkal
rendelkezik az a munkáltató vagy azoknak a munkáltatóknak az összessége, amelynél a munkaviszonyban
foglalkoztatottak száma együttesen eléri az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának nyolcvan százalékát,
feltéve, hogy munkáltatói érdekképviselet alapítására az alapító tagok legkisebb létszámára vonatkozó, külön törvény
szerinti feltétel teljesítésének igazolt hiánya miatt nem került sor.”
(4) Az ÁPBtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Legalább egy ágazati munkáltatói érdekképviselet és legalább egy ágazati szakszervezet kezdeményezheti ÁPB
létrehozását, feltéve, hogy az adott ágazatban ÁPB nem mûködik, illetve létrehozását 6 hónapon belül nem
kezdeményezték.”
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(5) Az ÁPBtv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egy ÁPB-ben egy nemzetgazdasági ágra, ágazatra, al- vagy szakágazatra vonatkozóan adott szinten csak egy
kollektív szerzõdés köthetõ.”
(6) Az ÁPBtv. 15. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ÁPB-ben kötött kollektív szerzõdés az ÁPB-hez késõbb csatlakozó munkáltatói érdekképviselethez tartozó
munkáltatókra, illetve a velük munkaviszonyban álló munkavállalókra abban az esetben terjed ki, ha az ÁPB-hez a kollektív
szerzõdés megkötését követõen csatlakozó munkáltatói érdekképviselet nyilatkozik arról, hogy az ÁPB-ben kötött kollektív
szerzõdéshez is csatlakozik, továbbá)
„a) a munkáltatói érdekképviseletben tag munkáltatónál mûködõ, kollektív szerzõdéskötésre jogosult szakszervezet,
illetve szakszervezetek együttesen a kollektív szerzõdéshez való csatlakozással elõzetesen egyetértenek, vagy
b) az a) pontban megjelölt szakszervezet hiányában a kollektív szerzõdéshez való csatlakozásról a munkavállalók
szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha ezen a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók több mint fele részt
vesz. A csatlakozáshoz a résztvevõk több mint felének igen szavazata szükséges.”
(7) Az ÁPBtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a kollektív szerzõdést az ÁPB-ben több munkáltatói érdekképviselet kötötte és azt bármelyikük – ideértve a
kollektív szerzõdéshez késõbb csatlakozott munkáltatói érdekképviseletet is – felmondja, a kollektív szerzõdés az Mt.
280. §-ának és 283. §-ának figyelembe vételével, csak az azt felmondó munkáltatói érdekképviselethez tartozó
munkáltatókra nézve veszti hatályát.”
(8) Az ÁPBtv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kollektív szerzõdés hatálya nem terjeszthetõ ki, ha a kollektív szerzõdés jogszabállyal ellentétes, illetve
az ágazatban korábban kiterjesztett és tágabb személyi hatályú ágazati kollektív szerzõdésben foglaltaknál
kedvezõtlenebb rendelkezést tartalmaz a munkavállalóra nézve, kivéve, ha a tágabb személyi hatályú kollektív
szerzõdés az eltérést kifejezetten meg nem engedi. E rendelkezés alkalmazása szempontjából tágabb személyi hatályú
kollektív szerzõdésnek minõsül az ágazaton belüli, magasabb szintû ÁPB-ben kötött kollektív szerzõdés.”
(9) Az ÁPBtv. 22. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A szavazás akkor érvényes, ha oldalanként a választásra jogosultak legalább kétharmada a szavazáson részt vesz.
A szavazat akkor érvényes, ha
a) abból egyértelmûen megállapítható, hogy azt mely jelöltre adták le, és
b) abban legfeljebb két személy megjelölésére került sor.”
(10) Az ÁPBtv. 22. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ÁRMB tagjának megbízatása megszûnik:)
„c) ha a választásra jogosultak a tagot visszahívják, és errõl tájékoztatják az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsát,
valamint a minisztert”
(11) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ÁRMB – határozata meghozatala érdekében – a következõ adatokat kezelheti:
munkavállalói érdekképviselet esetén:)
„ec) az ea) alpontban meghatározott munkáltatók mûködõ telephelyein, a megelõzõ öt éven belüli utolsó üzemi
tanácsi választásokon az érdekképviselet jelöltjei által együttesen megszerzett redukált szavazatok száma.”
(12) Az ÁPBtv. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ÁRMB határozatának alapjául szolgáló adatokat az ÁRMB nyilvántartásából törölni kell, ha az ÁRMB
határozatának jogerõre emelkedése óta öt év eltelt. Ha az ÁRMB öt éven belül valamely szervezet részvételi
jogosultságát ismételten megállapító határozatot hozott, a korábbi határozat alapjául szolgáló adatokat az új
határozat jogerõre emelkedését követõ 30 nap elteltével kell törölni.”
(13) Az ÁPBtv. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak forrását és mértékét a költségvetésrõl szóló törvény az ágazati
társadalmi párbeszédért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fejezetében jóváhagyott költségvetés határozza
meg.”
(14) Az ÁPBtv. 26. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. szociális partnerek: a munkáltatói, illetve munkavállalói érdekképviselet, valamint érdekképviseleti szövetség;
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(15) Az ÁPBtv. 26. § 9. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„9. a) nemzetgazdasági ág: egy betûs TEÁOR-kóddal,
b) ágazat: két számjegyû TEÁOR-kóddal,
c) alágazat: három számjegyû TEÁOR-kóddal,
d) szakágazat: négy számjegyû TEÁOR-kóddal
jelzett tevékenységi terület; magasabbnak a kevesebb számjeggyel, illetve a betûvel jelzett szintet kell tekinteni;”
(16) Az ÁPBtv. 26. § 12. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
12. nettó árbevétel:)
„a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság esetén – a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 72. §-a alapján – az elõzõ évben értékesített, vásárolt és saját termelésû készletek, valamint
a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót
nem tartalmazó – ellenértéke,”
(17) Az ÁPBtv. 27. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen e törvény]
„b) 7. § (1) bekezdés ac) pontja, valamint 1. számú melléklet 1. pontja 2015. január 1-jén”
(lép hatályba.)
(18) Az ÁPBtv. a következõ 34. §-sal egészül ki:
„34. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az üzemi tanács választás szavazólapjának tartalmát, a szavazatösszesítés
módját és rendjét – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban résztvevõ országos szakszervezeti szövetségekkel
és az ágazati párbeszéd bizottságok véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.”
(19) Az ÁPB tv.
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,
b) 7. § (4) bekezdés a) pontjában az „összeolvadás” szövegrész helyébe az „egyesülés”
szöveg lép.
(20) Hatályát veszti az ÁPBtv.
a) 26. § 2. pontjában a „szakmára,” szövegrész,
b) 27. § (3) bekezdése.

50. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása
69. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: Ktgt.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezetõ
tisztségviselõk, a felügyelõbizottsági tagok, a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
208. §-a szerint vezetõ állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti
rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen
belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb idõbérét, teljesítménybérét, valamint az idõbért megalapozó idõtartamot,
illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerzõdés, illetve a munkaszerzõdés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó
végkielégítés, illetve felmondási idõ idõtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött idõtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
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d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a felügyelõbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszûnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.”
(2) A Ktgt. 5. § (3) bekezdésében az „az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt.
208. §-ának” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a Ktgt.

70. §

a)

5. § (2) bekezdése,

b)

5. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés rendelkezéseitõl, valamint a” szövegrész,

c)

7. §-a, továbbá

d)

8. § (4) bekezdése.

Az Mt. hatálybalépését megelõzõen a köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezetõ
tisztségviselõ, továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 188. § (1) bekezdés vagy 188/A. §
(1) bekezdés hatálya alá esõ munkavállaló számára megállapított teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz
kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás tekintetében a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-át 2012. július 1-jét követõen is alkalmazni kell.

51. Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
71. §

(1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya kiterjed az egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszonyban (a továbbiakban: egyszerûsített
foglalkoztatás) végzett
a) mezõgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
b) alkalmi munkára.”
(2) Az Efo. tv. 1. § (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári napon
legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév elsõ, illetve hetedik hónapját megelõzõ hat
havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje mûködik, mûködésének egész hónapjaira esõ átlagos statisztikai létszámát
alapul véve – nem haladhatja meg)
„a) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó fõállású személyt nem
foglalkoztató munkáltató esetén az egy fõt,”
(3) Az Efo. tv. 2. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. idénymunka: az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ munka. Mezõgazdasági idénymunka
esetén az év adott idõszakához vagy idõpontjához kötõdõnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely
az elõállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhetõ el kizárólag abban az idõszakban vagy
idõpontban.”
(4) Az Efo. tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató 11. §-ban meghatározott bejelentési
kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett
munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt
az e törvény Melléklete szerinti szerzõdés megkötésével is lehet létesíteni, a 11. §-ban szereplõ bejelentési
kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerzõdést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy
a munkavégzés napjának végéig elegendõ kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb
azonosító adatait.”
(5) Hatályát veszti az Efo. tv.
a)

3. § (2) és (3) bekezdése,

b)

4. § (2)–(4) bekezdése.
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52. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
72. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
a)

15. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,

b)

17/H. § (7) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának
(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 102. § (5) bekezdésében”

szöveg lép.

53. Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása
73. §

Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény
a)

8. § (1) bekezdésében a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló törvény”,

b)

8. § (3) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„a munka törvénykönyvérõl szóló törvény”

szöveg lép.

54. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
74. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Közfoglalkoztatási jogviszony kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett közhasznú kölcsönzés
céljára is létesíthetõ.”
(2) A Kftv. 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki:)
„a) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint munkaviszonyt
létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint”
(3) A Kftv. 2. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közfoglalkoztatási jogviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon meg kell határozni.
(2b) A közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében próbaidõ nem köthetõ ki.”
(4) A Kftv. 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha
a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama alatt, az 1. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó
munkáltatónál, legfeljebb 90 nap idõtartamú határozott idejû munkaviszonyt létesít. A fizetés nélküli szabadság
engedélyezésének feltétele, hogy a közfoglalkoztatott a határozott idejû munkaviszonyról szóló munkaszerzõdést a
közfoglalkoztatónak bemutatja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott
számára közfoglalkoztatási jogviszony keretében a munkavégzéshez kapcsolódóan a képzés lehetõségét is biztosítja.”
(5) A Kftv. 2. §-a a következõ (4a)–(4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közfoglalkoztatottat megilletõ szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap.
(4b) A közfoglalkoztatott részére, ha a jogviszonya év közben kezdõdött vagy szûnt meg, a (4a) bekezdésben
meghatározott szabadság arányos része jár.
(4c) A közfoglalkoztatottat szabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér,
betegszabadsága tartamára a közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér 70%-a illeti meg.
(4d) Teljesítménybérezés esetén a közfoglalkoztatottat
a) a szabadság tartamára a megelõzõ 4 hónap közfoglalkoztatási, illetve közfoglalkoztatási garantált bér átlaga,
b) a betegszabadság tartamára a megelõzõ 4 hónap közfoglalkoztatási, illetve közfoglalkoztatási garantált bér
átlagának 70%-a
illeti meg. Amennyiben a megelõzõ közfoglalkoztatás idõtartama kevesebb 4 hónapnál, abban az esetben
a (4c) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(4e) Részmunkaidõs foglalkoztatás estén a közfoglalkoztatottat a szabadsága és a betegszabadsága tartamára
a (4c) bekezdésben meghatározott bér idõarányos része, teljesítménybérezés esetében a (4d) bekezdésben
meghatározott bér idõarányos része illeti meg.”
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(6) A Kftv. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közfoglalkoztatási jogviszony esetén:
a) az Mt.
aa) rendelkezésre állásra,
ab) ügyeletre,
ac) készenlétre,
ad) állásidõre,
ae) elõlegnyújtásra,
af) megszakítás nélküli munkarendre,
ag) rendkívüli munkaidõre,
ah) csoportos létszámcsökkentésre,
ai) végkielégítésre,
aj) szabadság kiadására,
ak) távolléti díj számítására,
al) kötelezõ legkisebb munkabérre, garantált bérminimumra,
am) munkavállalói biztosítékra,
an) munkakör megosztásra,
ao) több munkáltató által létesített munkaviszonyra,
ap) távmunkavégzésre,
aq) bedolgozói munkaviszonyra,
ar) egyszerûsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára,
as) vezetõ állású munkavállalóra, valamint
at) cselekvõképtelen munkavállalóra
vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók,
b) az Mt. VI., IX., XVII. és XVIII. fejezete nem alkalmazható,
c) az Mt. 49. § (2) bekezdése nem alkalmazható,
d) az Mt. 55. § (1) bekezdés h) pontja nem alkalmazható,
e) az Mt. 64. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási jogviszony
megszüntetését köteles bejelenteni az illetékes munkaügyi központnak,
f) az Mt. 70. §-a nem alkalmazható,
g) az Mt. 79. § (2) bekezdése nem alkalmazható,
h) az Mt. 81. §-a, 82. § (3) és (4) bekezdése, továbbá 83. §-a és 84. §-a nem alkalmazható,
i) az Mt. munkaidõ beosztásra vonatkozó 50. alcímének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
közfoglalkoztatási jogviszonyban kötetlen munkarend nem alkalmazható,
j) az Mt. 101. § (1) bekezdés f)–h) pontja nem alkalmazható, azzal, hogy vasárnapra rendes munkaidõ társadalmi
közszükségletet kielégítõ szolgáltatás nyújtásához e napon szükséges munkavégzés esetén közfoglalkoztatott
számára is beosztható,
k) az Mt. alapbér megállapítására vonatkozó 65. alcímének rendelkezései a 138. § (1)–(5) bekezdés kivételével nem
alkalmazhatók,
l) az Mt. bérpótlékokra vonatkozó 66. alcímének szabadidõre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók,
m) az Mt. 146. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható,
n) az Mt. munkabér védelmére vonatkozó 70. alcímének rendelkezései a 158–164. § kivételével nem alkalmazhatók,
o) az Mt. 169. § (2) bekezdése nem alkalmazható,
p) az Mt. 214. § (2) bekezdése nem alkalmazható,
q) az Mt. 215. §-a nem alkalmazható,
r) az Mt. 216. § (4) bekezdése nem alkalmazható, továbbá
s) az Mt. 220. §-a nem alkalmazható.”
(7) A Kftv. 2. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 53. §-a nem alkalmazható.”
(8) A Kftv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékét,
valamint a közhasznú kölcsönzés feltételeit rendeletben állapítsa meg.”
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(9) A Kftv. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti rendelkezésekrõl
és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 2–18. §-át a közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében is
megfelelõen alkalmazni kell.”

55. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
75. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 37. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A készenlét fokozása érdekében, a Honvédség szállítóeszközei, mûszaki munkagépei, rendszeresített
harcjármûvei és fegyverzete a honvédelemért felelõs miniszter engedélyével, a Honvéd Vezérkar fõnöke és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója által meghatározottak szerint kerülnek biztosításra
a KNBSZ számára.”
(2) A Hvt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Katonai jelképek: a Honvédség fõparancsnokának lobogója, a csapatzászló, a zászlószalag, a hadilobogó,
az árbocszalag, a történelmi zászlósor és a felségjel.”
(3) A Hvt. 63. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Honvédség fõparancsnokának lobogója a köztársasági elnök által használt címert a csapatzászló elemeivel
ötvözi.”
(4) A Hvt. 81. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„o) a katonai jelképek tartalmi elemeit, leírását, az adományozásukra és használatukra vonatkozó szabályokat.”

56. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása
76. §

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
a) 13. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B.–86/E. §-ait” szövegrész
helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 36–40. §-át”,
b) 14. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény”
szöveg lép.

57. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása
77. §

Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 454. §-a
az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Több munkáltatóval létesített munkaviszony (Mt. 195. §) esetén kifizetõ az adózás rendjérõl szóló törvény szerint
meghatározott munkáltató.”

58. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
78. §

(1) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (9) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az OBH elnöke egyéb feladatkörében)
„b) ha a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint a cím adományozásáról az OBT dönt, „címzetes
törvényszéki bíró”, „címzetes táblabíró”, „címzetes kúriai bíró”, „kúriai tanácsos” cím adományozását, igazságügyi
alkalmazott esetén fõtanácsosi, tanácsosi cím adományozását, valamint kitüntetés, díj, oklevél vagy plakett
adományozását kezdeményezi az OBT-nél, továbbá ha a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény cím
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adományozására az OBH elnökét jogosítja fel, dönt a „címzetes törvényszéki bíró”, „címzetes táblabíró”, „címzetes
kúriai bíró”, „kúriai tanácsos” cím adományozásáról,”
(2) Hatályát veszti a Bszi.
a) 151. § (1) bekezdés a) pontjában a „ ,továbbá – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – felmentése” szövegrész,
b) 151. § (2) bekezdése.

59. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
79. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 23. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásában kiemelkedõ elméleti jogi jártasságú jogász az egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora vagy az a személy, aki legalább húszévi, jogi területen folytatott szakmai
gyakorlattal rendelkezik; e jogi szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell eltölteni, amely betöltésének feltétele
a jogász végzettség.”
(2) A Bjt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bírót a pályázati felhívásban meghirdetett álláshelynek megfelelõ szolgálati hely
szerinti bíróságra kell beosztani.”
(3) A Bjt. 55. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bíró kérésére – rendkívül indokolt esetben – fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhet, azonban annak teljes idõtartama az 1 évet nem haladhatja meg.”
(4) A Bjt. 55. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A szabadság kiadásának az idõpontját – a bíró elõzetes meghallgatása után – a munkáltatói jogkör gyakorlója
határozza meg. A szabadságok kiadására a bíróságokon szabadságolási tervet kell készíteni.
(5) A rendes szabadság egynegyedét – a bírói szolgálati viszony elsõ 3 hónapját kivéve – a bíró kérésének megfelelõ
idõpontban kell kiadni. A bírónak az erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete elõtt legalább 15 nappal be kell
jelentenie, kivételes méltányolást érdemlõ körülmény esetén ettõl el lehet tekinteni.
(6) Ha a bíró a szolgálati viszonya megszûnéséig több napot volt szabadságon, mint amennyi a bíróságnál töltött idõre
megilletné, a különbözet idejére kifizetett illetményt, illetve e törvény alapján idõarányosan járó juttatások megfelelõ
részét köteles visszafizetni. A túlfizetés nem követelhetõ vissza, ha a szolgálati viszony a bíró halála, nyugdíjazása
alapján szûnt meg.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bíró kérésére – rendkívül indokolt esetben – fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhet, azonban annak teljes idõtartama az 1 évet nem haladhatja meg.”
(5) A Bjt. 72. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2a) Ha a vizsgálatot a kollégiumvezetõ végzi, és személye megegyezik a (2) bekezdés c) pontja szerinti
kollégiumvezetõvel, a (2) bekezdés c) pont szerinti véleményt a vizsgálat irataihoz csatolja.
(3) A bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezetõ – nem értve ez alatt a közigazgatási és
munkaügyi regionális kollégium vezetõjét – vagy az általa kijelölt bíró a vizsgálat kezdeményezõjének, továbbá
a kúriai bíró kivételével a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság
kollégiumvezetõjének, a járásbírósági bíró esetén az ítélõtábla, közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró, valamint
a törvényszéken közigazgatási és munkaügyi ügyeket tárgyaló bíró esetén a közigazgatási és munkaügyi regionális
kollégium vezetõjének elõzetesen megküldi a vizsgálati jelentést és az értékelés tervezetét.”
(6) A Bjt. 93. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés tartamára a bíró az átlagilletményére jogosult.”
(7) A Bjt. 94. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés tartamára a bíró az átlagilletményére jogosult.”
(8) A Bjt. 143. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni)
„c) az átlagilletmény, a távolléti díj és a rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás”
(különbözetének a megtérítése iránti igényt.)
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(9) A Bjt. 143. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elévülési idõ az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel]
„c) a rokkantsági nyugállományba, rokkantsági ellátásba vagy rehabilitációs ellátásba helyezés idõpontjától”
(kezdõdik.)
(10) A Bjt. 145. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szolgálati jogvita alapján a bírót tisztségébe vissza kell helyezni, meg kell téríteni a szolgálati viszony
jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát, a munkáltató kártérítési felelõsségére vonatkozó
szabályok szerint.”
(11) A Bjt. 186. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„186. § (1) Ha a bírót a szolgálati helyétõl eltérõ más településen mûködõ olyan bíróságra rendelik ki, ahonnan
a szolgálati helyére naponta nem tud visszautazni, a kirendelésen töltött munkanapokra – a közlekedési és
a szállásköltség megtérítésén túl – élelmezési költségátalányként kirendelési díjra jogosult.
(2) A kirendelési díjat – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 187. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján kell
megállapítani. Ha a kirendelésre a 32. § (1) bekezdése alapján kerül sor, a bíró a díj 150 százalékára jogosult.
(3) Nem számolható el kirendelési díj azokra a munkanapokra, amikor a bíró belföldi kiküldetési díjra jogosult, továbbá
ha az élelmezést a kirendelés helyén természetben biztosítják.
(4) Az a bíró, aki tisztségét a 33. §-ban foglaltakra tekintettel kiírt pályázat alapján tölti be rendelkezésre állási pótlékra
jogosult. A pótlék összege a bírói illetményalap összegének 20 százaléka.
(5) Ha a tisztségét a 33. §-ban foglaltakra tekintettel kiírt pályázat alapján betöltõ bíró az (1) bekezdés szerinti feltételek
szerint kerül kirendelésre, a rendelkezésre állási pótlék mellett jogosult kirendelési díjra, amit a 187. § (1) és
(3) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy kirendelési díjként a bírói illetményalap
egy munkanapra esõ részének a 10 százaléka állapítható meg.”
(12) A Bjt. a következõ 189/A. §-sal egészül ki:
„189/A. § (1) Ha a bírónak átlagilletményt kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló idõszakra
(a továbbiakban: irányadó idõszak) kifizetett illetmény és jutalom (a továbbiakban e §-ban együtt: javadalmazás)
idõarányosan számított átlaga jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átlagszámításnál az esedékességtõl eltérõ idõben kifizetett javadalmazást az esedékesség
napján teljesített kifizetésnek kell tekinteni.
(3) Az átlagilletmény számításánál az illetményt az átlagilletmény esedékessége idõpontjában érvényes összegben
kell figyelembe venni.
(4) Az átlagilletmény-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett javadalmazások szolgálnak.
(5) Ha a bíró szolgálati viszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb, az átlagilletmény számításakor a nála
számításba vehetõ naptári negyedév(ek), negyedév hiányában az utolsó naptári hónap(ok)ra kifizetett javadalmazást
kell figyelembe venni.
(6) Az irányadó idõszakban kifizetett, de az irányadó idõszakot meghaladó, meghatározott idõtartamra járó
javadalmazásnak, továbbá az irányadó idõszakon kívüli idõben kifizetett, de az irányadó idõszak alatti munkavégzés
alapján járó javadalmazásnak csak az átlagszámítás alapjául figyelembe vehetõ idõszakra esõ – a (8) bekezdés szerinti
osztószám figyelembevételével számított – (idõarányos) részét kell az átlagszámításnál a kifizetett javadalmazás
összegébe beszámítani.
(7) Ha a bíró szolgálati viszonya egy naptári hónapnál rövidebb, átlagilletményének a távolléti díjával azonos összeg
tekintendõ.
(8) Az egy órára, illetve az egy munkanapra járó átlagilletményt úgy kell kiszámítani, hogy a bíró irányadó idõszaki
javadalmazásának együttes összegét osztani kell az adott idõszakban munkában töltött, valamint az illetménnyel
fizetett, de munkában nem töltött órák, illetve munkanapok számával (a továbbiakban együtt: osztószám).
(9) Az a naptári negyedév – az (5) bekezdés szerinti naptári negyedév(ek) hiányában az a naptári hónap –, amelyben
a bírónak kifizetett javadalmazáshoz osztószám nem tartozik, az irányadó idõszak meghatározásánál nem vehetõ
figyelembe.
(10) Ha e törvény a fizetési kötelezettség megállapításánál havi átlagilletmény alkalmazását írja elõ, akkor egy havi
átlagilletményen a bíró egy napi átlagilletményének a huszonkétszerese értendõ. Munkaidõkeret alkalmazása esetén
a havi átlagilletmény kiszámításánál a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott egy órára járó átlagilletmény
összege szorzandó 174-gyel, részmunkaidõ esetén ennek idõarányos részével.”
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(13) A Bjt. 222. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„222. § (1) A bírák szolgálati viszonyára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 6. §-át, 7. §-át, 9. §-át, 10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. §
(3) bekezdését, 22. § (1) és (3)–(6) bekezdését, 23. §-át, 24. § (1) bekezdés elsõ mondatának elsõ fordulatát és második
mondatát, valamint (3) és (4) bekezdését, 25. §-át, 27. és 28. §-át, 29. § (1) és (3)–(5) bekezdését, 45. § (4) bekezdését,
51. § (2) és (5) bekezdését, 55. § (1) bekezdését, 65. § (3) bekezdését, 70. § (4) bekezdését, 80. §-át, 93. §
(2)–(4) bekezdését, 102. § (1) és (5) bekezdését, 103. §-át, 104. § (1) bekezdését, 134. § (1)–(3) bekezdését, 146. § (1) és
(2) bekezdését, (3) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint (4) bekezdését, 154–156. §-át, 157. § (1) bekezdését,
160–164. §-át, 231. §-át, 270. §-át, 271. §-át, 272. § (2)–(9) bekezdését, 274. § (1) bekezdésének elsõ fordulatát, valamint
(2)–(5) bekezdését, 275. §-át, 286. §-át, 287. § (4) bekezdését, 294. § (1) bekezdés g) pontját és (2) bekezdését, valamint
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 130. § (2) bekezdését, 132. § (2) bekezdését, 133. §-át, 134. §
(1)–(3) bekezdését, (4) bekezdésének elsõ mondatát, továbbá (5)–(11) bekezdését, 135–140/A. §-át, 151/A. § (1) és (2),
valamint (5) és (6) bekezdését, megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az Mt.
a) 29. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni, hogy a távolléti díj helyett átlagilletményt kell
megfizetni,
b) 135. § (1) bekezdését, valamint 165. § (1) bekezdés e)–g) pontját azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni,
hogy az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
c) 229. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy felmondás alatt a lemondást kell érteni,
d) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelõen alkalmazni kell.”
(14) A Bjt. 222. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„222. § (1) A bírák szolgálati viszonyára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az Mt. 6. §-át, 7. §-át, 9. §-át,
10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. § (3) bekezdését, 22. § (1) és (3)–(6) bekezdését, 23. §-át, 24. § (1) bekezdés elsõ
mondatának elsõ fordulatát és második mondatát, valamint (3) és (4) bekezdését, 25. §-át, 27. és 28. §-át, 29. § (1) és
(3)–(5) bekezdését, 45. § (4) bekezdését, 51. § (2) és (5) bekezdését, 55. § (1) bekezdését, 65. § (3) bekezdését, 70. §
(4) bekezdését, 80. §-át, 93. § (2)–(4) bekezdését, 102. § (1) és (5) bekezdését, 103. §-át, 104. § (1) bekezdését, 115. §
(2) bekezdését, 118. §-át, 120–121. §-át, 122. § (3)–(5) bekezdését, 123. § (1)–(4) bekezdését, (5) bekezdés a) és
b) pontját, valamint (7) bekezdését, 124–131. §-át, 133. § (1) és (2) bekezdését, 134. § (1)–(3) bekezdését, 146. § (1) és
(2) bekezdését, (3) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint (4) bekezdését, 148. §-át, 149. § (1) bekezdését, 152. §-át,
154–156. §-át, 157. § (1) bekezdését, 160–164. §-át, 231. §-át, 270. §-át, 271. §-át, 272. § (2)–(9) bekezdését, 274. §
(1) bekezdésének elsõ fordulatát, valamint (2)–(5) bekezdését, 275. §-át, 286. §-át, 287. § (4) bekezdését, 294. §
(1) bekezdés g) pontját és (2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az Mt.
a) 29. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni, hogy a távolléti díj helyett átlagilletményt kell
megfizetni,
b) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követõ kiadása
az e törvényben megállapított alapszabadságra vonatkozik,
c) 135. § (1) bekezdését, valamint 165. § (1) bekezdés e)–g) pontját azzal az eltéréssel kell megfelelõen alkalmazni, hogy
az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
d) 229. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy felmondás alatt a lemondást kell érteni,
e) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelõen alkalmazni kell.”
(15) A Bjt. 227. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a bíró az átlagilletmény számítás alapjául szolgáló idõszakban a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény alapján külön juttatásban részesült, annak összegét az átlagilletmény számítása során
figyelembe kell venni.”
(16) A Bjt. 230. § (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Ha az e bekezdés hatálya alá tartozó bíró jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra, 2012. december 31. napjáig
– kérelmére – felmenthetõ.”
(17) A Bjt.
a)

49. § (3) bekezdés b) pontjában a „Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe a „Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény”,

b)

174. § (2) bekezdésének nyitó szövegében az „OBT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,
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c)

183. § (2) bekezdésében az „átlagkeresetre” szövegrész helyébe az „átlagilletményre”,

d)

214. § (1) bekezdésében a „havi átlagkeresetét” szövegrész helyébe az „egy hónapra járó távolléti díja összegét”

szöveg lép.
(18) A Bjt. 49. § (3) bekezdés b) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés
b) pontja” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 123. §
(3) bekezdése” szöveg lép.
(19) Hatályát veszti Bjt. 91. §-a.

60. A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
80. §

(1) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ügyészségi alkalmazottak tanácsa (a továbbiakban: alkalmazotti tanács) mûködik]
„c) a fõügyészségeken, az alárendelt járási és járási szintû (a továbbiakban együtt: járási) ügyészségekre is kiterjedõ
hatáskörrel;”
(2) Az Üjt. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi
vitára vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”
(3) Az Üjt. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat sértõ intézkedés érvénytelenségének megállapítása iránt az alkalmazotti
tanács (Országos Tanács) a tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül, de legkésõbb az intézkedés megtételét
követõ hatvan napon belül a munka törvénykönyvének a munkajogi igény érvényesítésére vonatkozó szabályai
szerint bírósághoz fordulhat. A keresetnek az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya van.”
(4) Az Üjt. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az alkalmazotti tanácsra (Országos Tanácsra) a munka
törvénykönyvének az üzemi tanácsra (központi üzemi tanácsra) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.”
(5) Az Üjt. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyészt a szolgálati helyétõl eltérõ más településen mûködõ olyan ügyészségre rendelik ki, ahonnan
naponta nem tud szolgálati helyére visszautazni, a kirendelésben töltött munkanapokra – a közlekedési és szállás
költségmegtérítésén túl – élelmezési költségátalányként az 57. § (4)–(7) bekezdése szerint számított összegû napidíj
illeti meg. Ha az ügyészt más fõügyészség illetékességi területére, továbbá a fellebbviteli fõügyészség ügyészét más
szolgálati helyre rendelik ki, a napidíj 150%-ára jogosult.”
(6) Az Üjt. 36. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát a legfõbb ügyész felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha)
„f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (2a) bekezdésében
foglalt öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel legkésõbb a felmentési idõ leteltekor rendelkezõ ügyész felmentését
e jogcímre hivatkozással maga kéri.”
(7) Az Üjt. 36. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt öregségi nyugdíjra jogosult ügyészt, ha az (1) bekezdés f) pontja alapján
felmentését kezdeményezi, a legfõbb ügyész köteles a társadalombiztosítási ellátás igénybe vétele érdekében – az
ügyészi tanács véleményének kikérése nélkül – felmenteni. E jogcímen az ügyész kezdeményezésére csak egy
alkalommal kötelezõ a felmentés.
(7) A Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságát az ügyésznek kell igazolnia.”
(8) Az Üjt. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató az ügyészségi szolgálati viszonyt jogellenesen szüntette meg,
az ügyész abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történõ továbbfoglalkoztatását, ha
a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe, felmentési korlátozásba vagy tilalomba ütközik,
vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ, az alkalmazotti tanács vagy az ügyészi tanács elnökének
szolgálati viszonyát a munka törvénykönyve 260. § (3) bekezdésébe, illetve 273. § (1) bekezdésébe ütközõ módon
szüntette meg, vagy
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c) a fegyelmi felelõsség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll
arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, vagy
d) a jogviszony megszüntetése az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközött, vagy
e) az ügyész a jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetését vagy erre irányuló saját jognyilatkozatát
sikerrel támadta meg.
(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi az ügyész eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, feltéve, ha
az ügyész továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. Ilyennek minõsül különösen, ha
a) az ügyész munkaköre megszûnt,
b) az ügyészi szervnél létszámcsökkentést hajtanak végre az ítélet jogerõssé válásakor.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni az ügyész elmaradt illetményét (egyéb járandóságait), továbbá
a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek
(egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült.
(4) Ha az ügyészségi szolgálati viszony (1) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén
az ügyész az eredeti munkakörébe való visszahelyezést nem kéri vagy a bíróság mellõzi az ügyész eredeti munkakörbe
történõ visszahelyezését, az ügyészségi szolgálati viszony a jogellenességet megállapító határozat jogerõre
emelkedésének napján szûnik meg. Ilyen esetben a bíróság a munkáltatót a (3) bekezdésben foglaltakon felül – az eset
összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével – az ügyész
legalább két-, legfeljebb tizenkét havi illetményének megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi.
(5) Ha az ügyészségi szolgálati viszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen,
az ügyészségi szolgálati viszony a megszüntetésrõl szóló jognyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de az ügyész
részére – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése
alapján – legalább két, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfelelõ átalány kártérítést kell fizetni.
(6) Amennyiben az ügyészségi szolgálati viszonyt az ügyész valamely, az ügyészségi szolgálati viszony
megszüntetésére vonatkozó szabály megszegésével szünteti meg, ezt úgy kell elbírálni, mintha az ügyészségi
szolgálati viszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetés folytán szûnt volna meg, valamint köteles a munkáltató számára a
rá irányadó lemondási idõre – határozott idõre szóló ügyészségi szolgálati viszony esetén legfeljebb a hátralévõ idõre
– járó, de legfeljebb kéthavi illetményének megfelelõ összeget megfizetni. A munkáltató jogosult az ezt meghaladó
kárának érvényesítésére is. Ezek együttesen nem haladhatják meg az ügyész tizenkét havi illetményének összegét.”
(9) Az Üjt. 55. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A részmunkaidõ kikötése)
„b) ha az ügyésznek a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 123. § (3) bekezdése alapján ki kell adni
a szabadságát, akkor a szabadság leteltét követõ naptól”
(hatályos)
(10) Az Üjt. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szokásos szolgálati hely szerinti településen kívüli munkavégzésre
kötelezheti az ügyészt (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy az ügyész a kiküldetés idõtartama alatt is a munkáltató
irányítása és utasítása alapján végezze a munkát. A kiküldetésnél az ügyész méltányos érdekeit figyelembe kell venni.
(2) A kiküldetés alapján történõ munkavégzés idõtartama nem haladhatja meg – a munkáltatói jogkör gyakorlója és
az ügyész eltérõ megállapodása hiányában – naptári évenként a negyvennégy munkanapot, az ügyészségi nyomozás
központi és területi szervezeti egységében szolgálatot teljesítõ ügyész esetében pedig a százhúsz munkanapot. Ha
a kiküldetés a négy órát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni.
(3) Kiküldetés esetén megfelelõen alkalmazni kell a 27. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(4) Az ügyészt hat órát meghaladó belföldi kiküldetés esetén – az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek
fedezésére – napidíjként az illetményalap egy munkanapra esõ részének a húsz százaléka illeti meg.
Ha a kiküldetésben töltött idõ a hat órát nem haladja meg, de a négy órát eléri, a napidíj fele jár.
(5) Ha a munkáltató az ügyész részére az élelmezést biztosítja, vagy ha a szállásköltség az étkezés árát is tartalmazza,
a napidíjat étkezésenként a következõ mértékben kell csökkenteni:
a) reggeli esetében húsz százalékkal;
b) ebéd esetében ötven százalékkal;
c) vacsora esetében harminc százalékkal.
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(6) Az ügyész belföldi napidíjának kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot kell figyelembe venni. A napidíjat
tíz forintra felkerekítve kell megállapítani.
(7) Az ügyész a belföldi kiküldetésnél vasúton történõ utazásakor az elsõ osztály igénybevételére jogosult. Az utazási
és szállásköltségek a munkáltatót terhelik.”
Az Üjt. 96. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fegyelmi büntetés hatálya alatt álló ügyész)
„d) az e törvényben meghatározott címet nem szerzi meg, illetve az részére nem adományozható.”
Az Üjt. 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„103. § A munka törvénykönyve rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni
a) a megõrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologban bekövetkezett
hiányért és a megõrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kárért való felelõsségre;
b) az együttesen okozott kárért való felelõsségre;
c) a leltárhiányért fennálló felelõsségre.”
Az Üjt. 106. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyából keletkezõ, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának
intézkedése vagy az intézkedés elmulasztása miatti igényének érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat.
A jogvitára az e törvényben meghatározott eltérésekkel a munka törvénykönyvének a munkajogi igény
érvényesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”
Az Üjt. 109. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alügyészek és az ügyészségi fogalmazók nem lehetnek tagjai pártnak és nem folytathatnak politikai
tevékenységet.”
Az Üjt. 133. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az írnok és a fizikai alkalmazott által teljesített ügyeletre és készenlétre az 56. §-ban foglaltakat, a rendkívüli
munkavégzés elrendelésére, a munkaidõ-beosztástól eltérõ és a munkaidõkereten felül végzett rendkívüli munka
ellenértékére pedig a munka törvénykönyve rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”
Az Üjt. 136. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fizikai alkalmazott alapilletményét a felek közös megegyezésével a munka törvénykönyvének a munka
díjazására irányadó szabályai szerint kell megállapítani.”
Az Üjt. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„153. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyára az Alaptörvényben, az ügyészségérõl szóló
törvényben és az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvét és törvényi felhatalmazás
alapján kiadott egyéb rendelkezést is megfelelõen alkalmazni kell a (2)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezések
figyelembevételével.
(2) Nem alkalmazhatók az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény következõ rendelkezései:
a) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok közül: a 34. § (3) bekezdése, a 43. §, a 45. § (5) bekezdése, a 46. § (1) bekezdés
g) pontja, a 48. §, az 54. § (1), (2) és (4) bekezdése, 55. § (2) bekezdése, az 56. §, a 61. § (1), (3) bekezdése, a 63. és 64. §,
a 65. § (1), (2) bekezdése, a 66. és 67. §, a 69. §, a 70. § (1), (3) bekezdése, a 77–79. §, a 81–83. §, a 84. § (1), (2) bekezdése,
a 92. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, a 95. §, a 110. § (2) bekezdése, a 117. §, a 139. § (2) bekezdése, a
144. §, a 179. § (1), (2) bekezdése, a 192. § (2)–(4) bekezdése, a 194–211. §, a XVI. és XVII. fejezet, a 228. §;
b) a munkaügyi kapcsolatok szabályai közül: a 236. § (1) bekezdése, a 237. §, a 250. § és 251. §, a 252. § g) pontja, a 260. §
(1) és (2) bekezdése, a 262. § (3) és (4) bekezdése, a 263–266. §, a 268. § (1)–(3) bekezdése, a 269. §, a 272. §
(1) bekezdése, a XXII. fejezet;
c) a záró rendelkezések közül: a 295–297. §.
(3) Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
a) 86. § (3) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaközi szünet munkaidõnek minõsül;
b) 243. § (3) bekezdését, 246. § (1) bekezdését és 248. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka
törvénykönyve 237. § (1) bekezdésében meghatározott szám alatt az alkalmazotti tanács tagjainak e törvényben
meghatározott számát kell érteni;
c) 260. § (3) bekezdését és 273. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka törvénykönyve 53. §-a
szerinti intézkedés alatt az ügyészségi alkalmazott hozzájárulása nélküli kirendelést és a tizenöt napot elérõ
kiküldetést kell érteni;
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d) 273. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy önállónak minõsülõ telephely alatt a fõügyészséget
az alárendelt járási ügyészségekkel együtt, a fellebbviteli fõügyészséget, az OKRI-t, a Legfõbb Ügyészséget kell érteni;
e) 287. § (2) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azonnali hatályú felmondás alatt
rendkívüli lemondást kell érteni.
(4) A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 140. §-át és 143. §-át csak az írnok és a fizikai alkalmazott,
az 59. §-át és 145. §-át csak a fizikai alkalmazott esetében kell alkalmazni.
(5) Ahol a munka törvénykönyve
a) munkavállalót említ, ott ügyészt, alügyészt, ügyészségi fogalmazót, tisztviselõt, írnokot és fizikai alkalmazottat,
b) munkaszerzõdést (megállapodást) említ, ott kinevezést,
c) munkaviszonyt említ, ott ügyészségi szolgálati viszonyt,
d) munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ott az ügyészségi szolgálati viszonyra alkalmazandó törvényt és az abban
adott felhatalmazás alapján kiadott egyéb jogszabályt, továbbá a legfõbb ügyész által – az érdekelt munkavállalói
érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben – az e törvényben kapott felhatalmazás alapján kiadott utasítást,
e) felmondást említ, ott felmondás alatt lemondást, illetve felmentést,
f) kivételesen fontos gazdasági érdeket említ, ott kivételesen fontos ügyészségi érdeket
kell érteni.
(6) Ahol e törvény a „nyugdíjasnak minõsül”, „öregségi nyugdíjra jogosult”, „öregségi nyugdíjra való jogosultság”
kifejezést használja, e fogalmak tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés
g) pontját kell alkalmazni azzal, hogy a legfõbb ügyész helyettes és az ügyész esetében e fogalmakat a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyre kell alkalmazni. Nyugdíjasnak minõsül az alügyész, az ügyészségi
fogalmazó, továbbá a tisztviselõ, írnok, fizikai alkalmazott, valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem
töltött ügyész abban az esetben is, ha felmentését a Tny. 18. § (2a) bekezdésére szerzett jogosultságára hivatkozással
maga kéri.
(7) Nem alkalmazható az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 105. és 106. §-a.”
(18) Az Üjt. 153. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
a) 53. §-át csak a kinevezéstõl eltérõ munkakörben való foglalkoztatásra kell alkalmazni,
b) 86. § (3) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaközi szünet munkaidõnek minõsül;
c) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követõ kiadása
az e törvényben megállapított alapszabadságra vonatkozik;
d) 243. § (3) bekezdését, 246. § (1) bekezdését és 248. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka
törvénykönyve 237. § (1) bekezdésében meghatározott szám alatt az alkalmazotti tanács tagjainak e törvényben
meghatározott számát kell érteni;
e) 260. § (3) bekezdését és 273. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka törvénykönyve 53. §-a
szerinti intézkedés alatt az ügyészségi alkalmazott hozzájárulása nélküli kirendelést és a tizenöt napot elérõ
kiküldetést kell érteni;
f) 273. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy önállónak minõsülõ telephely alatt a fõügyészséget
az alárendelt járási ügyészségekkel együtt, a fellebbviteli fõügyészséget, az OKRI-t, a Legfõbb Ügyészséget kell érteni;
g) 287. § (2) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azonnali hatályú felmondás alatt
rendkívüli lemondást kell érteni.”
(19) Az Üjt. a következõ 155/A. §-sal egészül ki:
„155/A. § (1) Ha az ügyészségi alkalmazottnak átlagilletményt kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló
idõszakra (a továbbiakban: irányadó idõszak) kifizetett illetmény, jutalom, valamint rendkívüli munkavégzésért és más
munkakörbe tartozó munka elvégzéséért járó díjazás (a továbbiakban e §-ban együtt: javadalmazás) idõarányosan
számított átlaga jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átlagszámításnál az esedékességtõl eltérõ idõben kifizetett javadalmazást az esedékesség
napján teljesített kifizetésnek kell tekinteni.
(3) Az átlagilletmény számításánál az illetményt az átlagilletmény esedékessége idõpontjában érvényes összegben
kell figyelembe venni.
(4) Az átlagilletmény-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett javadalmazások szolgálnak.
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(5) Ha az ügyészségi alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb,
az átlagilletmény számításakor a nála számításba vehetõ naptári negyedév(ek), negyedév hiányában az utolsó naptári
hónap(ok)ra kifizetett javadalmazást kell figyelembe venni.
(6) Az irányadó idõszakban kifizetett, de az irányadó idõszakot meghaladó, meghatározott idõtartamra járó
javadalmazásnak, továbbá az irányadó idõszakon kívüli idõben kifizetett, de az irányadó idõszak alatti munkavégzés
alapján járó javadalmazásnak csak az átlagszámítás alapjául figyelembe vehetõ idõszakra esõ – a (8) bekezdés szerinti
osztószám figyelembevételével számított – (idõarányos) részét kell az átlagszámításnál a kifizetett javadalmazás
összegébe beszámítani.
(7) Ha az ügyészségi alkalmazottnak az ügyészségi szolgálati viszonya egy naptári hónapnál rövidebb,
átlagilletményének a távolléti díjával azonos összeg tekintendõ.
(8) Az egy órára, illetve az egy munkanapra járó átlagilletményt úgy kell kiszámítani, hogy az ügyészségi alkalmazott
irányadó idõszaki javadalmazásának együttes összegét osztani kell az adott idõszakban munkában töltött, valamint
az illetménnyel fizetett, de munkában nem töltött órák, illetve munkanapok számával (együtt: osztószám).
(9) Az a naptári negyedév – az (5) bekezdés szerinti naptári negyedév(ek) hiányában az a naptári hónap –, amelyben
az ügyészségi alkalmazottnak kifizetett javadalmazáshoz osztószám nem tartozik, az irányadó idõszak
meghatározásánál nem vehetõ figyelembe.
(10) Ha e törvény a fizetési kötelezettség megállapításánál havi átlagilletmény alkalmazását írja elõ, akkor egy havi
átlagilletményen az ügyészségi alkalmazott egy napi átlagilletményének a huszonkétszerese értendõ. Munkaidõkeret
alkalmazása esetén a havi átlagilletmény kiszámításánál a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott egy órára
járó átlagilletmény összege szorzandó 174-gyel, részmunkaidõ, rövidebb teljes munkaidõ, illetve készenléti jellegû
munkakörben a napi nyolc vagy heti negyven órát meghaladó mérték esetén, ennek idõarányos részével.”
(20) Az Üjt. 157. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„157. § Az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyával kapcsolatban a legfõbb ügyész – az érintett
munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben – szabályokat állapíthat meg az olyan kérdésekben,
amelyeket e törvény nem szabályoz, és a munka törvénykönyve szerint a kollektív szerzõdés keretébe tartozhatnak.
Azokban az esetekben, ahol a munka törvénykönyve a kollektív szerzõdés keretébe tartozó kérdésben csak
a munkavállaló javára enged eltérést, a legfõbb ügyész sem állapíthat meg az ügyészségi alkalmazottakra nézve
hátrányosabb szabályokat.”
(21) Az Üjt. 166. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött felülvizsgált
keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU
tanácsi irányelv.”
(22) Az Üjt.
a)

27. § (4) bekezdésében az „57. § (1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „57. § (4)–(7) bekezdése” szöveg,

b)

113. § (2) bekezdésében az „az 57. § (2)–(4) bekezdésének” szövegrész helyébe az „az 57. § (1)–(3),
(5)–(7) bekezdésének”,

c)

134. § (2) bekezdésében az „az 57. § (2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 57. § (1)–(3),
(5)–(7) bekezdésében, gépjármûvezetõ belföldi kiküldetésénél az 57. § (1), (5)–(7) bekezdésében”,

d)

64. § (5) bekezdésében a „36. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában” szövegrész helyébe a „36. § (1) bekezdés
a)–b) pontjában vagy a 47. § (5) bekezdésében”

szöveg lép.
(23) Hatályát veszti az Üjt. 36. § (1) bekezdésének d) pontja.
(24) Hatályát veszti az Üjt. 153. § (7) bekezdése.

61. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLXXXVI. törvény módosítása
81. §

Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. §
(5) bekezdés b) pont bb) alpontjában „a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe „a munka törvénykönyvérõl szóló
törvény” szöveg lép.
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62. A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
82. §

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 36. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelõs miniszter tartja fenn,
a) a szakközépiskola és a szakiskola a 12–13. §-ban foglaltaktól eltérõ számú évfolyammal mûködhet,
b) a pedagógiai programban sajátos honvédelmi, rendvédelmi szempontok érvényesíthetõek, katonai szabályok és
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti
szabályok és tevékenység írható elõ,
c) az SZMSZ, házirend a pedagógusok, a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõk és a tanulók számára a Magyar
Honvédségben és a Hszt.-ben elõírt viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési
tevékenységet írhat elõ, továbbá ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ,
d) a nevelõ-oktató munka pedagógus munkakörben szolgálati viszonyban is ellátható,
e) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetõi megbízást,
f) nem kell alkalmazni az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket, a maximális létszámra
vonatkozó rendelkezések kivételével,
g) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan – írásbeli megállapodásban –
a törvény szabályaitól el lehet térni,
h) országos feladatot ellátó intézménynek minõsül,
i) a 60. § (2) bekezdés b) pontja szerinti életkori határ a katonai szakképesítések esetén huszonnégy év.”

63. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
83. §

(1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyûlés Hivatala,
az Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvetõ Jogok
Biztosának Hivatala, az Állami Számvevõszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági
Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, a Magyar
Mûvészeti Akadémia Titkársága, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság,
a Közbeszerzési Hatóság és az Országgyûlési Õrség köztisztviselõjének és közszolgálati ügykezelõjének közszolgálati
jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A Kttv. 6. §-a a következõ 7a., 7b., 15a. és 31a. ponttal egészül ki:
„7a. fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb
összegû családi pótlék került megállapításra;
7b. gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott
gyermek;”
„15a. kötelezõ orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a kormánytisztviselõnek jogszabály elõírása alapján részt
kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel elõírt orvosi vizsgálatot is;”
„31a. szülõ:
a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülõ, továbbá az együttélõ házastárs,
b) az, aki a saját háztartásában élõ gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
c) a gyám,
d) a nevelõszülõ és a helyettes szülõ;”
(3) A Kttv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közigazgatási szervnél a tárgyévben a munkaszerzõdéssel foglalkoztatott személyek aránya – ide nem értve
a fizikai alkalmazottakat – együttesen nem haladhatja meg az engedélyezett létszám tíz százalékát. E mérték alól
a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.”
(4) A Kttv. 8. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, a nemzetközi
szervezetek mellett mûködõ állandó képviseleteken, valamint más állami képviseleteken ügyviteli feladat ellátására
nem kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthetõ.”
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(5) A Kttv. 47. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ösztöndíjas jogviszonyra
a) megfelelõen alkalmazni kell e törvény 9. §-át, 10. § (1) és (3) bekezdését, 11. §-át, 12. § (1) bekezdését, 13. §
(1) bekezdését, 14. §-át, 15. §-át, 18. §-át, 19–25. §-át, 38. § (1) bekezdését, 43. § (1) bekezdés d) és f) pontját, továbbá
(2) és (5) bekezdését, 49. §-át, 58. §-át, 74–75. §-át, 76. § (1) bekezdését, 78–79. §-át, 89–90. §-át, 91. § (1) és
(3) bekezdését, 92. § (1), (3) és (8) bekezdését, továbbá (2) bekezdés a) pontját, 93. §-át, 94. § (1) bekezdését, 95. § (1) és
(4) bekezdését, 99. §-át, 100. § (2) bekezdését, 101. § (1) és (6)–(7) bekezdését, 102. §-át, 103. § (6) bekezdését, 104. §
(1) bekezdését és (2) bekezdés a)–b) pontját, 105–107. §-át, 110–112. §-át, 113. § (1)–(2) bekezdését, 114. §-át, 115. §
(1) bekezdés a) pontjából a rendes munkaidõ nyilvántartására vonatkozó valamint a b) és c) pontjában foglalt
szabályokat, 143. §-át, 144. § (3) bekezdését, 145–147. §-át, 149. §-át, 160–161. §-át, 163–175. §-át, 192. §-át, 238. §-át,
b) ahol e törvény illetményt említ, azon ösztöndíjat kell érteni.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint
kormánytisztviselõ, közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló részére is adható.”
(6) A Kttv. 87. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 85. § (4) bekezdés c) pontját és (5) bekezdését a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ esetében akkor is
alkalmazni kell, ha a tisztségviselés, a tagság ellátása további jogviszony létesítésével jár.”
(7) A Kttv. 90. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkaidõ (2) bekezdés szerinti meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az erre
esõ napokat a kormánytisztviselõre irányadó napi munkaidõ mértékével kell figyelembe venni.”
(8) A Kttv. 152. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyugállományú kormánytisztviselõ a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthetõ.”
(9) A Kttv. 190. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A közszolgálati panaszt háromfõs tanács bírálja el. Az ügy elbírálásában eljáró tanács tagjait és a tanács elnökét
a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság elnöke jelöli ki. A tanács elnöke az lehet, aki egyetemi szintû végzettséggel és
jogász szakképzettséggel rendelkezik.”
(10) A Kttv. 217. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak
a miniszterelnök által történõ kézhezvételétõl számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt
meg, de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövidebb ideig
töltötte be, a lemondási idõ tizenöt nap. A lemondási idõ idõtartama alatt a közigazgatási államtitkár a munkavégzési
kötelezettség alól mentesül.”
(11) A Kttv. 222. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak a miniszter,
illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár által történõ kézhezvételétõl számított három hónap, ha e tisztsége
három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, ha e tisztségét
egy évnél rövidebb ideig töltötte be, a lemondási idõ tizenöt nap. A lemondási idõ idõtartama alatt a helyettes
államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül.”
(12) A Kttv. 226. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az Országgyûlés Hivatala és az Országgyûlési Õrség szervezeti és mûködési szabályzata a 130. §
(1)–(8) bekezdésben foglaltaktól eltérõ szabályokat állapíthat meg.”
(13) A Kttv. 226. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az Országgyûlés Hivatalánál és az Országgyûlési Õrségnél a 142. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy
az Országgyûlés Hivatalának vezetõje és az Országgyûlési Õrség parancsnoka az Országgyûlés elnöke által
meghatározott rendben állapíthat meg képzettségi, munkaköri pótlékot.”
(14) A Kttv. 227. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Országgyûlési Õrség köztisztviselõi, ügykezelõi és munkavállalói felett – a 2012. évi XXXVI. törvény 132. §
(1) bekezdés c) pontja alapján – a munkáltatói jogokat a parancsnok gyakorolja.”
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(15) A Kttv. 234. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Magyar Mûvészeti Akadémia
Titkárságánál, a Közbeszerzési Hatóságnál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, valamint
az Országgyûlési Õrségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében
az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”
(16) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 6. pontja a következõ e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
6. megállapítsa)
„e) a nyugállományú közszolgálati tisztviselõk számára megállapítható juttatásokra”
(vonatkozó részletes szabályokat;)
(17) A Kttv. 259. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„9. a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság szervezetére és eljárására, határozatára, mûködését támogató szervezetre,
valamint a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság jogállására, juttatásaira, továbbá a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság
tagjának összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;”
(18) A Kttv.
a)

6. § 14. pontjában a „fegyveres szervnél közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „fegyveres szervnél
vagy a Honvédségnél közalkalmazotti jogviszonyban”,

b)

26. § (6) bekezdésében a „Köztisztviselõi Érdekegyeztetõi Fórumban” szövegrész helyébe a „Közszolgálati
Érdekegyeztetõ Fórumban”,

c)

204. § (3) bekezdésében a „politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya” szövegrész helyébe a „politikai
fõtanácsadói, politikai tanácsadói kinevezése”,

d)

204. § (6) bekezdésében a „politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyban” szövegrész helyébe
a „politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörben”,

e)

210. § (1) bekezdésében a „kormányzati ügykezelõi jogviszonya” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszonya”,

f)

214. § (4) bekezdésében a „100–101. §” szövegrész helyébe a „100. § (1) bekezdés, 101. §”,

g)

223. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés a)–d) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a)–b) pontja” szöveg,

h)

238. § (6) bekezdésében a „b)–j) pontjaiban” szövegrész helyébe a „b)–f) pontjaiban”

szöveg lép.”
(19) Hatályát veszti a Kttv.
a)

206. § (3) bekezdés a) pontjában az „a pályázatra [45. § (1) bekezdése] vonatkozó rendelkezést,” szövegrész,

b)

223. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy, ha a helyettes államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be,
felmentési ideje tizenöt nap” szövegrész.

64. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása
84. §

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) Az MNB alkalmazottaira – e törvényben szabályozott kivételekkel – az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az Mt. 204. § (3) bekezdése, 205. §-a és 207. §-a az MNB-re, illetve alkalmazottaira nem alkalmazandó.”

65. A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény módosítása
85. §

(1) Az Mt. 46. § (1) bekezdés e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A munkáltató legkésõbb a munkaviszony kezdetétõl számított tizenöt napon belül írásban tájékozatja a munkavállalót)
„e) a szabadság mértékérõl, számítási módjáról és kiadásának, valamint”
(2) Az Mt. 50. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Kollektív szerzõdés rendelkezése alapján a próbaidõ tartama legfeljebb hat hónap.”
(3) Az Mt. 53. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti
munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony
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évközben kezdõdött, határozott idõre vagy az általánostól eltérõ teljes napi vagy részmunkaidõre jött létre.
A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.”
Az Mt. 80. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A munkaviszony felmondással történõ megszüntetésekor legkésõbb az utolsó munkában töltött naptól,
egyébként legkésõbb a munkaviszony megszûnésétõl számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell
fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb
jogszabályokban elõírt igazolásokat.”
Az Mt. 85. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerzõdés
a) a 63. § (1) bekezdésében,
b) a 64. §-ban,
c) a 82. § (1) bekezdésében
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerzõdés
a) a 63. § (2)–(3) bekezdésében,
b) a 65–68. §-ban,
c) a 71–76. §-ban,
d) a 78. §-ban,
e) a 81. §-ban,
f) a 83. §-ban
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.”
Az Mt. 96. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Kötetlen a munkarend, ha a munkáltató heti átlagban legalább a napi munkaidõ fele beosztásának jogát – a
munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel – a munkavállaló számára írásban
átengedi.”
Az Mt. 99. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„99. § (1) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidõt kivéve – négy óránál rövidebb nem
lehet.
(2) A munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,
b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra
lehet.
(3) A 92. § (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén – a felek írásbeli megállapodása alapján – a
munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,
b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra
lehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidõ-keret elrendelése esetén
a munkaidõ-keret utolsó napjára tizenöt napos határidõvel felmondhatja.
(4) A munkavállaló beosztás szerinti napi vagy heti munkaideje a (2)–(3) bekezdésben meghatározott tartamot
legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli idõszámítás kezdete a munkaidõ-beosztás szerinti munkaidõre esik.
(5) A munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaidejébe a 107. § a) pontban meghatározott,
b) heti munkaidejébe a 107. §-ban meghatározott
rendkívüli munkaidõ tartamát be kell számítani.
(6) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet teljes tartamát be kell számítani, ha a munkavégzés
tartama nem mérhetõ.
(7) Egyenlõtlen munkaidõ-beosztás alkalmazása esetén a (2) bekezdés b) pontját és a (3) bekezdés b) pontját azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidõ tartamát átlagban kell figyelembe venni.
(8) A 102. § (5) bekezdése szerint meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál – munkaidõkeret hiányában – a
szombaton történõ munkavégzéssel érintett naptári héten a (2) bekezdés b) pont és a (3) bekezdés b) pont nem
irányadó.”
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(8) Az Mt. 101. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidõ
a) a rendeltetése folytán e napon is mûködõ munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegû,
c) a megszakítás nélküli,
d) a több mûszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegû munkakörben,
f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidõben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítõ, vagy külföldre történõ szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegébõl
eredõen – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történõ munkavégzés során, valamint
i) a kereskedelemrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”
(9) Az Mt. 122. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony elsõ három hónapját kivéve – legfeljebb két
részletben a munkavállaló kérésének megfelelõ idõpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. § megfelelõen
irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete elõtt be kell
jelentenie.”
(10) Az Mt. 126. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi
baleset és foglalkozási betegség miatti keresõképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti
keresõképtelenség tartamára.”
(11) Az Mt. 134. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„134. § (1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidõ,
b) a készenlét,
c) a szabadság
tartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidõ, valamint
a készenlét kezdõ és befejezõ idõpontjának is.
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – az írásban közölt
munkaidõ-beosztás hónap végén történõ igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethetõ.
(4) A munkáltató nyilvántartja
a) a 92. § (2) bekezdés,
b) a 99. § (3) bekezdés,
c) a 135. § (4) bekezdés
szerinti megállapodásokat.”
(12) Az Mt. 135. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„135. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerzõdés
a) a 122. § (5) bekezdésében,
b) a 127. § (1)–(2) és (4) bekezdésében,
c) a 134. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerzõdés
a) a 86–93. §-ban,
b) a 95. §-ban,
c) a 96. § (2)–(3) bekezdésében,
d) a 97. § (1) bekezdésében,
e) a 99. §-ban,
f) a 101–108. §-ban,
g) a 109. § (2) bekezdésében,
h) a 111. §-ban,
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i) a 113–121. §-ban,
j) a 124–126. §-ban,
k) a 127. § (5) bekezdésében,
l) a 128–133. §-ban
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
(3) Kollektív szerzõdés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidõ rendelhetõ el.
(4) A felek írásbeli megállapodása a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól, kollektív szerzõdés a 101–109. §-ban
foglaltaktól
a) a polgári repülésben hajózó, légiutas-kísérõ, repülõgépes mûszaki, továbbá a légi utasok és jármûvek földi
kiszolgálását végzõ, valamint a légi navigációs szolgáltatások biztosításában közremûködõ vagy azt közvetlenül
támogató,
b) a belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás körében forgalmi utazó,
c) a közúti közlekedésben a menetrend szerinti helyi, valamint az ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon
végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végzõ és a zavartalan közlekedést biztosító,
d) a vasúti személyszállítás, valamint a vasúti árufuvarozás körében utazó vagy a zavartalan közlekedést biztosító
munkakörben,
e) a kikötõben
foglalkoztatott munkavállaló tekintetében eltérhet.
(5) A (4) bekezdés szerinti megállapodás feltétele, hogy
a) a beosztás szerinti munkaidõ a 99. § (2) bekezdésben elõírt tartamot legfeljebb tizenkét órával haladhatja meg,
b) a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidõkeret elrendelése esetén
a munkaidõkeret utolsó napjára tizenöt napos határidõvel felmondhatja.
(6) Kollektív szerzõdés a (4) bekezdés szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében osztott munkaidõt állapíthat
meg.”
Az Mt. 140. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Vasárnap rendes munkaidõben történõ munkavégzésre kötelezett, a 101. § (1) bekezdés d)–e) és i) pontban
meghatározott munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg.”
Az Mt. 141. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„141. § (1) A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidõ kezdetének idõpontja rendszeresen változik,
a tizennyolc és hat óra közötti idõtartam alatt történõ munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék
(mûszakpótlék) jár.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi
munkaidõ kezdetének idõpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és
a legkésõbbi kezdési idõpont között legalább négy óra eltérés van.”
Az Mt. 143. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek
megállapodása alapján – szabadidõ jár
a) a munkaidõ-beosztás szerinti napi munkaidõt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidõben,
b) a munkaidõkereten vagy
c) az elszámolási idõszakon felül
végzett munka esetén.”
Az Mt. 153. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kötelezõ legkisebb munkabér és
b) a garantált bérminimum
összegét és hatályát – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követõen – rendeletben
állapítsa meg.”
Az Mt. 158. § (1)–(2) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:
„(1) A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni.
(2) A munkabér fizetési számlára utalással történõ kifizetése esetén, a munkáltatónak úgy kell eljárni, hogy
a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.”
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(18) Az Mt. 158. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A munkabér kifizetése – ide nem értve a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történõ átutalást – a munkavállaló részére költséget nem
okozhat.”
(19) Az Mt. 159. § (4) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) A szabadság megkezdése elõtti munkanapon ki kell fizetni]
„b) az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.”
(20) Az Mt. 162. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„162. § A levonásmentes munkabérrel szemben beszámításnak helye nincs.”
(21) Az Mt. 192. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A határozott idejû munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejû munkaviszony megszûnését követõ
hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás
nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.”
(22) Az Mt. 203. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„203. § (1) A munkaviszonyra
a) a 49. § (2) bekezdésében,
b) az 53. §-ban,
c) az 56. §-ban,
d) az 59. §-ban,
e) a 61. §-ban,
f) a 81. §-ban,
g) a 97. § (4) és (5) bekezdésében,
h) a 101. §-ban,
i) a 122–124. §-ban,
j) a 126–133. §-ban,
k) a 192. § (4) bekezdésében, valamint
l) a 208–211. §-ban
foglaltak nem alkalmazhatók.
(2) A munkaviszony megszûnésekor a 80. §-ban meghatározott igazolásokat nem kell kiadni.
(3) A napi munkaidõ – munkaidõkeret vagy elszámolási idõszak hiányában is – beosztható egyenlõtlenül.
(4) Nem kell alkalmazni a 134. §-ban és a 155. § (2) bekezdésében foglaltakat, ha a felek a minta-munkaszerzõdés
alkalmazásával kötöttek egyszerûsített foglakoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerzõdést.”
(23) Az Mt. 205–206. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„205. § (1) Kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása
a) a felmondási idõ 69. § (1)–(2) bekezdésében és (4)–(5) bekezdésében, valamint
b) a végkielégítés 77. §-ban
meghatározott szabályaitól nem térhet el.
(2) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban
a) a 69. § (3) bekezdése nem alkalmazható,
b) a 86. § (3) bekezdésétõl nem lehet eltérni.
(3) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban az általános teljes napi munkaidõnél rövidebb
teljes napi munkaidõ – az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében történõ megállapítást kivéve – nem
írható elõ.
206. § A XIX–XXI. fejezet rendelkezéseitõl eltérni nem lehet.”
(24) Az Mt. 208. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Munkaszerzõdés a vezetõre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elõ, ha a munkavállaló a munkáltató
mûködése szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vagy fokozottan bizalmi jellegû munkakört tölt be és alapbére eléri
a kötelezõ legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont] hétszeresét.”
(25) Az Mt. 215. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Kölcsönbeadó lehet
a) az az EGT-államban székhellyel rendelkezõ vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerõ-kölcsönzést
folytathat, vagy
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b) az a belföldi székhelyû, a tagok korlátolt felelõsségével mûködõ gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban
nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet,
amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv
nyilvántartásba vette.”
Az Mt. 216. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Nem lehet a munkavállalót kölcsönözni
a) munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott esetben,
b) sztrájkban részt vevõ munkavállaló helyettesítésére,
c) a 214. § (2) bekezdésében meghatározott tartamot meghaladóan.”
Az Mt. 217. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A kölcsönbeadó és a kölcsönvevõ közötti megállapodás tartalmazza a kölcsönzés lényeges feltételeit,
a munkáltatói jogkör gyakorlása megosztását. A munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó
gyakorolhatja. A megállapodást írásba kell foglalni. Semmis a kölcsönbeadó és a kölcsönvevõ között létrejött
megállapodás, ha
a) a kölcsönbeadó vagy a kölcsönvevõ tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos,
b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy
c) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötõdõ tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással.”
Az Mt. 219. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A munkabér összegére, az egyéb juttatásokra az egyenlõ bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezéseket a
kölcsönvevõnél történõ foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától kell alkalmazni arra a munkavállalóra, aki
a) a kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejû munkaviszonyban áll és
kölcsönvevõnél történõ foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesül,
b) a 2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott munkaerõpiactól tartósan távollévõ
munkavállalónak minõsül,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságnál vagy közhasznú szervezetnél, vagy
nyilvántartásba vett közhasznú szervezetnél munkaerõ-kölcsönzés keretében végez munkát.”
Az Mt. 220. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A felmondási idõ tizenöt nap.”
Az Mt. 222. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„222. § (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerzõdés
a) a 214–216. §-ban,
b) a 217. § (1) bekezdésében,
c) a 218. § (1)–(2) és (4) bekezdés a) és b) pontjában
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerzõdés
a) a 218. § (3) bekezdésében,
b) a 220. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a 219. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
(3) Munkaerõ-kölcsönzés esetén
a) a 69. § (1)–(2) és (4) bekezdésében,
b) a 193–195. §-ban,
c) a 198–200. §-ban,
d) a 212. §-ban

foglaltakat nem lehet alkalmazni.
(4) Munkaerõ-kölcsönzés esetén a 71–76. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(5) Kölcsönzésre irányuló munkaviszony esetén a 77. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a munkaviszonynak az utolsó kikölcsönzés alatti tartamát kell
figyelembe venni.”
(31) Az Mt. 227. § (1) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A felek megállapodása vagy kollektív szerzõdés)
„b) a 224. § (1)–(2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és b) pontjában, (4)–(5) bekezdésében,”
(foglaltaktól nem térhet el.)

3134

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

9. szám

(32) Az Mt. 227. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) E fejezet szerinti munkaviszonyra
a) a 115–133. §-ban,
b) a 192. § (2) és (4) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni.”
(33) Az Mt. 229. § (1) bekezdés a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A tanulmányi szerzõdésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló
pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után
a támogatás mértékével arányos idõn – de legfeljebb öt éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti
meg. A munkaviszonyban töltött idõ számításánál – eltérõ megállapodás hiányában – a 115. § (2) bekezdése
megfelelõen irányadó.”
(34) Az Mt. 260. § (3) bekezdés a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az üzemi tanács egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a munkáltató által
felmondással történõ megszüntetéséhez vagy a munkáltató üzemi tanács elnökét érintõ 53. § szerinti intézkedéséhez.
A védelem az üzemi tanács elnökét megbízatásának idejére és annak megszûnését követõ hat hónapra illeti meg,
feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.”
(35) Az Mt. 262. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot
a) a gazdasági helyzetét érintõ kérdésekrõl,
b) a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggõ likviditásról, a foglalkoztatás jellemzõirõl, a munkaidõ
felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzõirõl,
c) a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezésérõl.”
(36) Az Mt. 267. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az üzemi megállapodás
a) a 233. §-ban,
b) a 236. § (4) bekezdésében,
c) a 238–249. §-ban,
d) a 252–255. §-ban,
e) a 259. §-ban,
f) a 261. §-ban,
g) a 266–268. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.”
(37) Az Mt. 273. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„273. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges – a (3) bekezdés szerint megjelölt –
választott szakszervezeti tisztséget betöltõ munkavállaló (a továbbiakban: tisztségviselõ) munkaviszonyának
a munkáltató által felmondással történõ megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselõt érintõ 53. § szerinti
intézkedéséhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem a tisztségviselõt megbízatásának idejére és annak megszûnését követõ hat
hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.
(3) A szakszervezet a 236. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállónak minõsülõ telephelyen foglalkoztatott
tisztségviselõk közül, ha a munkavállalóknak a naptári év elsõ napján a megelõzõ naptári évre számított átlagos
statisztikai létszáma
a) az ötszáz fõt nem haladja meg, egy fõt,
b) az ötszáz fõt meghaladja, de az ezer fõt nem haladja meg, két fõt,
c) az ezer fõt meghaladja, de a kétezer fõt nem haladja meg, három fõt,
d) a kétezer fõt meghaladja, de a négyezer fõt nem haladja meg, négy fõt,
e) a négyezer fõt meghaladja, öt fõt
jelölhet meg.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt tisztségviselõn túlmenõen az (1) bekezdésben meghatározott védelem illeti meg
a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet alapszabály szerinti legfelsõbb szerve által megjelölt egy
tisztségviselõt.
(5) A szakszervezet akkor jogosult a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt tisztségviselõ helyett másik
tisztségviselõt megjelölni, ha a tisztségviselõ munkaviszonya vagy szakszervezeti tisztsége megszûnt.
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(6) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját
a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított nyolc napon belül írásban közli. A tájékoztatásnak, ha
a szakszervezet a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha
a szakszervezet véleményét a fenti határidõn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel
egyetért.”
Az Mt. 274. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidõ-kedvezmény
illeti meg, továbbá a 273. § (3)–(4) bekezdése szerint megjelölt munkavállaló mentesül munkavégzési kötelezettsége
alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára.”
Az Mt. 276. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„276. § (1) Kollektív szerzõdést köthet
a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása alapján a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet, továbbá
b) a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség.
(2) A szakszervezet kollektív szerzõdés kötésére jogosult, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma
eléri
a) a munkáltatóval munkaviszonyban álló,
b) munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szerzõdés esetében a kollektív szerzõdés hatálya alá
tartozó
munkavállalók létszámának tíz százalékát.
(3) A szakszervezeti szövetség kollektív szerzõdés kötésére jogosult, ha a munkáltatónál képviselettel rendelkezõ
legalább egy tagszervezete megfelel a (2) bekezdésben elõírt feltételnek és tagszervezetei erre felhatalmazzák.
(4) A (2) bekezdés szerint kollektív szerzõdés kötésére jogosult szakszervezetek a kollektív szerzõdést együttesen
köthetik meg.
(5) A munkáltató egy kollektív szerzõdést köthet. Ha a kollektív szerzõdést több munkáltató köti, akkor – e kollektív
szerzõdés felhatalmazása alapján – a munkáltató rá kiterjedõ hatállyal köthet kollektív szerzõdést. A több munkáltató
által kötött kollektív szerzõdést a 277. § (4) bekezdés alkalmazásában tágabb hatályúnak kell tekinteni.
(6) A (2) bekezdés alkalmazásakor a munkavállalóknak a szerzõdéskötést megelõzõ félévre számított átlagos
statisztikai létszámát kell alapul venni.
(7) A kollektív szerzõdés kötésére irányuló ajánlat tárgyalása nem utasítható vissza.
(8) Az a szakszervezet (szakszervezeti szövetség), amely a kollektív szerzõdés megkötését követõen felel meg
a (2) bekezdésben meghatározott feltételnek, jogosult a kollektív szerzõdés módosítását kezdeményezni, és
a módosítással kapcsolatos tárgyaláson – tanácskozási joggal – részt venni.”
Az Mt. 279. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„279. § (1) A kollektív szerzõdés hatálya kiterjed arra a munkáltatóra, amely
a) a kollektív szerzõdést kötötte, vagy
b) a kollektív szerzõdést kötõ munkáltatói érdek-képviseleti szervezet tagja.
(2) A kollektív szerzõdésnek a felek kapcsolatát szabályozó rendelkezése hatálya a kollektív szerzõdést kötõ felekre
terjed ki.
(3) A kollektív szerzõdés munkaviszonyra vonatkozó rendelkezésének hatálya a munkáltatóval munkaviszonyban álló
valamennyi munkavállalóra kiterjed.
(4) Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén – eltérõ megállapodás hiányában – a munkavállalóra
a 195. § (2) bekezdése szerinti munkáltató által kötött kollektív szerzõdés hatálya terjed ki.
(5) A kollektív szerzõdés a kihirdetéssel lép hatályba.”
Az Mt. 281. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„281. § (1) A munkáltató, a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet vagy a szakszervezet (szakszervezeti szövetség)
jogutód nélküli megszûnése esetén a kollektív szerzõdés hatályát veszti.
(2) Több munkáltató vagy több munkáltatói érdek-képviseleti szervezet által kötött kollektív szerzõdés esetén,
a kollektív szerzõdés csak a jogutód nélkül megszûnt munkáltató vagy munkáltatói érdek-képviseleti szerv
tekintetében veszti hatályát.
(3) Több szakszervezet által kötött kollektív szerzõdés esetén a kollektív szerzõdés csak valamennyi szakszervezet
jogutód nélküli megszûnésével veszti hatályát.
(4) A kollektív szerzõdés hatályát veszti, ha a kollektív szerzõdést kötõ szakszervezet (szakszervezeti szövetség)
a 276. § (2)–(3) bekezdés alapján nem jogosult kollektív szerzõdés kötésére.

3136

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

(42)

(43)

(44)

(45)

9. szám

(5) A (4) bekezdést több szakszervezet által kötött kollektív szerzõdés esetén akkor kell alkalmazni, ha
a 276. § (2) bekezdés alapján egyik szakszervezet sem jogosult kollektív szerzõdés kötésére.”
Az Mt. 282. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén az átvevõ munkáltató az átvétel idõpontjában
a munkaviszonyra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel idõpontját
követõ egy évig köteles fenntartani.”
Az Mt. 285. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A munkáltató – az (1) bekezdéstõl eltérõen – a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggõ és
a kötelezõ legkisebb munkabér [153. § (1) bekezdés a) pont] háromszorosának összegét meg nem haladó igényét
fizetési felszólítással is érvényesítheti. A fizetési felszólítást írásba kell foglalni.”
Az Mt. 294. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) E törvény alkalmazásában
a) fiatal munkavállaló: a tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló,
b) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha
és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõszülõ, a testvér, valamint az élettárs,
c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek;
fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb
összegû családi pótlék került megállapításra,
d) kötelezõ orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály
elõírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel elõírt orvosi vizsgálatot is,
e) munkavállalói képviselõ: az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyelõ bizottságának
munkavállalói képviselõje,
f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági
viszony, a vállalkozási és megbízási szerzõdés, a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõi vagy felügyelõ bizottsági
tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,
g) nyugdíjas munkavállaló, aki
ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság),
gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,
gc) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,
gd) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,
ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
gf) növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
gg) rokkantsági ellátásban részesül,
h) szülõ:
ha) a vér szerinti és az örökbefogadó szülõ, továbbá az együttélõ házastárs,
hb) az, aki a saját háztartásában élõ gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
hc) a gyám,
hd) a nevelõszülõ és a helyettes szülõ,
i) gyermekét egyedül nevelõ munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nõtlen, özvegy, elvált,
házastársától külön él és nincs élettársa.”
Az Mt. 295. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„295. § (1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – a munkavállalót
Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a 3. § (2) bekezdése alapján e törvény hatálya
nem terjed ki, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel a munkaviszonyra
a) a leghosszabb munkaidõ vagy a legrövidebb pihenõidõ mértéke,
b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,
c) a legalacsonyabb munkabér összege,
d) a munkaerõ-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei,
e) a munkavédelmi feltételek,
f) a várandós vagy kisgyermekes nõ, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá
g) az egyenlõ bánásmód követelménye
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tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a munkaviszonyra kiterjesztett hatályú kollektív
szerzõdésben foglalt rendelkezéseiket is.
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell abban az esetben is, ha a foglalkoztatásra a külföldi munkáltató vagy olyan
munkáltató magyarországi telephelyén kerül sor, amely azonos cégcsoportba tartozik a külföldi munkáltatóval.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a legalacsonyabb munkabér fogalmán a 136–153. §-okban
meghatározott díjazást kell érteni. Nem kell a legalacsonyabb munkabérbe beszámítani az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárba teljesítendõ befizetést, valamint a munkavállalónak nyújtott olyan díjazást, amely nem képezi a
személyi jövedelemadó alapját.
(4) Az épületek építésére, javítására, fenntartására, átalakítására vagy elbontására vonatkozó építõmunkát, így
különösen földkiemelést, földmunkát, tényleges építõmunkát, elõre gyártott elemek össze- és szétszerelését,
felszerelést vagy berendezést, átalakításokat, felújítást, javítást, szétszerelést, elbontást, karbantartást, fenntartást,
festési és takarítási munkát végzõ munkáltatók esetében az e tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra
– az (1) bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében – az ágazatra vagy alágazatra kiterjedõ hatályú kollektív
szerzõdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
tekintetében a munkaviszonyra egyébként irányadó jog a munkavállalóra kedvezõbb.”
(46) Az Mt. 296. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A szerzõdés alapján az áru elsõ összeszerelését vagy beszerelését végzõ, a szolgáltató által kiküldött
munkavállalóra, a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér összege
tekintetében nem kell alkalmazni a 295. § (1) bekezdés b)–c) pontban foglalt rendelkezéseket, ha a magyarországi
munkavégzés idõtartama nem haladja meg a nyolc napot, kivéve, ha a 295. § (4) bekezdésében meghatározott
tevékenység végzésére kerül sor.”
(47) Az Mt. 298. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„298. § (1) E törvény – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba.
(2) E törvény
a) 53. §-a,
b) 115–131. §-a,
c) 133. §-a,
d) 148–152. §-a
2013. január 1. napján lép hatályba.
(3) Az e törvényhez kapcsolódó módosító és átmeneti rendelkezésekrõl önálló törvény rendelkezik, amellyel
összhangban kell e törvény rendelkezéseit alkalmazni.
(4) Törvény – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel – e törvény rendelkezéseitõl eltérhet.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerõ-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a kölcsönbeadó
nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzõkkel szemben támasztott
feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre
irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni
biztosíték meglétét írja elõ.
(6) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelõs miniszter, hogy a törvény alapján rendeletben részletesen szabályozza a
központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tartós külszolgálatot teljesítõ munkavállalók külföldi munkavégzésének
sajátos szabályait, valamint alapellátmányának, illetve a központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott ideiglenes
külföldi kiküldetésen lévõ munkavállalók napidíjának összegét és azok kifizetésének szabályait.
(7) E törvény más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Mt.”

66. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása
86. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ szabályokról, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége megszûnik és az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
Elnökségének tagjai (ideértve az elnököt is) a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagjává válnak. Az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének, illetve Elnökének jogszabályban elõírt feladatait a Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium, illetve annak Elnöke látja el. E rendelkezést 2012. évben kell alkalmazni.”
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HARMADIK RÉSZ
67. Záró rendelkezések
87. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba.
(2) A 83. § (9) és (17) bekezdése 2012. július 2-án lép hatályba.
(3) A 26. § (19), (21) és (23) bekezdése, a 35. § (6) bekezdése, a 43. § (17) és (21) bekezdése, valamint (22) bekezdésének
b) és c) pontja, az 57. § (3) bekezdése, a 74. § (7) bekezdése, a 79. § (4) bekezdése, (14) bekezdése és (18) bekezdése,
a 80. § (9), (18) és (24) bekezdése, a 90. § (2)–(4) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.
(4) A 68. § (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.

68. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
88. §

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

89. §

(1) E törvény 19. § és 62. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal
szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 35. §-a a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra
alkalmazandó közös mûszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történõ módosításáról szóló,
2008. augusztus 20-i 859/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) E törvény 48. §-a a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása az Európai Parlament és a Tanács
a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv 20. cikk (2) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.
(4) E törvény 79. § és 80. §-a a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött
felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

90. §

(1) Hatályát veszti a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 1–15. §-a, 17–33. §-a, 36–70/A. §-a, 71–83. §-a,
84–104. §-a, 106/A–129/B. §-a, 140/A–149/A. §-a, 150. § (2) bekezdése, 151. §-a, 152–193/P. §-a, 194–199/A. §-a,
201–205. §-a, 207–210. §, 211. § (1)–(4) és (7)–(8) bekezdése, 211/A–212. §-a.
(2) Hatályát veszti a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény.
(3) Hatályát veszti a 26. § (18), (20) és (22) bekezdése, az 57. § (2) bekezdése.
(4) Hatályát veszti

E törvény 73. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
E törvény 75. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
E törvény 78. §-a az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
E törvény 79. § (1)–(12) bekezdése, valamint (15) és (16) bekezdése, (17) bekezdés a)–c) pontja, továbbá (18) és
(19) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése és 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(5) E törvény 80. § (5)–(13) bekezdése, (19) és (20) bekezdése, (22) bekezdés a) és d) pontja, valamint (23) bekezdése
az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

a)

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 49. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Munka törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvénnyel és” szövegrész,

b)

a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 90. § d) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvénnyel és az” szövegrész, valamint 90. § e) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvénnyel és az” szövegrész,

c)

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 21. § (2) bekezdésében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény és a” szövegrész, valamint a „2012. évi I.” szövegrész.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének B) része a következõ
20. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak
minõsül különösen:]
„20. a munka törvénykönyvében elõírt rendelkezések alapján a kijelölt munkáltató által a több munkáltató által
létesített munkaviszony keretében személyi jellegû ráfordításként – más munkáltatóra tekintettel – elszámolt összeg,
feltéve, hogy azt a munkaviszonnyal érintett munkáltatók a részére megtérítik, továbbá a kijelölt munkáltató részére
a munkaviszonnyal érintett munkáltatók által megtérített összeg.”

2. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez
„1. számú melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

Értékelési lap
1. Személyi adatok:
– név (leánykori név):
– anyja neve:
– születési hely és idõ:
– jelenlegi munkakör:
2. A korábbi értékelés idõpontja és annak összegzõ megállapítása.
3. A munkakörére elõírt képesítési követelményeknek megfelel-e.
4. Szakmai ismeret és jártasság:
– kiváló
– átlag feletti
– jó
– átlagos
– nem megfelelõ
5. Pontosság:
– kiváló
– átlag feletti
– jó
– átlagos
– nem megfelelõ
6. Szorgalom:
– kiváló
– átlag feletti
– jó
– átlagos
– nem megfelelõ
7. Írásbeli kifejezõkészség:
– kiváló
– átlag feletti
– jó
– átlagos
– nem megfelelõ
8. Szóbeli kifejezõkészség:
– kiváló
– átlag feletti
– jó
– átlagos
– nem megfelelõ
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9. Vezetõ esetén a vezetett egység (hivatali egység) munkájának a színvonala:
–

kiváló

–

átlag feletti

–

jó

–

átlagos

–

nem megfelelõ

10. Az értékelésbe bevont egyéb szempontok szerinti megítélés.
11. Az 1–10. pontok alapján az összegzõ megállapítás:

12.
13.
14.
15.

–

kiváló

–

átlag feletti

–

jó

–

átlagos

–

nem megfelelõ

Az értékelõ neve, munkaköre, aláírása és az értékelés ismertetésének az ideje.
Az igazságügyi alkalmazott aláírása, hogy az értékelés tartalmát megismerte.
Az igazságügyi alkalmazott észrevételei, dátum és aláírás.
Az érdek-képviseleti szerv észrevételei, dátum, aláírás.”

3. melléklet a 2012. évi LXXXVI. törvényhez
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
3. számú melléklet táblázat 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Szolgálati beosztásra
vonatkozó döntések

4.1. Szolgálati beosztásból felfüggesztés, illetmény, távolléti díj visszatartása
– tábornok, ezredes
4.2. Magasabb beosztásba kinevezés
– magasabb kinevezési hatáskörbe tartozókra vonatkozó elõterjesztések
a miniszterelnökhöz
– tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásba
– katonai attasé”

A Kormány 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos
módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés f) pont fc) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés f) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
s) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
h) pontjában,
a 10. és 11. alcím tekintetében a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében,
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a 12. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) pontjában,
a 13. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés
a) pont ac) alpontjában,
a 15. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §
(4) bekezdésében,
a 16. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi
LXXIV. törvény 34. §-ában,
a 17. alcím tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 18. alcím tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében,
a 19. alcím tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 153. § (5) bekezdésében,
a 20. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és c) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogosultat keresetkiegészítésként a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díjának
50%-a illeti meg.”
(2) Az R1. 5/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez mellékelni kell a munkáltató igazolását a kérelmezõ eredeti, föld alatti bányamunka körébe esõ
munkakörérõl, annak idõtartamáról, jelenlegi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, munkakörérõl, a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti távolléti díj összegérõl. A munkáltató az igazolást
a keresetkiegészítést kérelmezõ erre irányuló kérelmétõl számított nyolc napon belül köteles kiadni.”
(3) Az R1. 8/B. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése
(1) bekezdésre módosul:
„(2) Az e rendelet alapján 2012. július 1-jét megelõzõen megállapított keresetkiegészítés összegének tekintetében
e rendelet 2012. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„[A Kjt. 54. § (3) bekezdéséhez, 85. § (2) bekezdés c) pontjához, az Mt. 55. § (1) bekezdés k) pontjához, 146. § (2)
bekezdéséhez és a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjához]”
(2) Az R2.
a) 11/A. § (4) bekezdésében az „az Mt. 127. §-ának (2)–(3) és (6)–(7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 108. § (1) bekezdésében, 113. § (2) bekezdés
c) pontjában és 113. § (5) bekezdésében”,
b)

11/A. § (6) bekezdésében az „Az Mt. 127. §-ában” szövegrész helyébe az „Az Mt. 108., 109. és 113. §-ában”,

c)

11/C. § (1) bekezdésében az „Az Mt. 129. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az Mt. 110. §
(2) bekezdésében”,

d)

11/D. §-át megelõzõ alcímében az „[Az Mt. 119. §-ának (3) bekezdéséhez és 128. §-ának (2) bekezdéséhez]”
szövegrész helyébe az „[Az Mt. 99. § (2)–(4) bekezdéséhez]”,

e) 16. § (10) bekezdésében az „az Mt. 147. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 143. § (1) bekezdése”
szöveg lép.
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3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti,
a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésére címû 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és
a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésére
címû 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. §-ában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

4. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
4. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 48. §-ában az „A Munka Törvénykönyvének 193/C. §-a a) pontjában” szövegész helyébe az „A munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép.

5. A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk
juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdésében az „az Mt. 162. § (3) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

6. A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl
és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és
az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény szerinti” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény szerinti”
szöveg lép.

7. A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
7. §

A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában
az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény” szöveg lép.

8. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és
folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) közhasznú kölcsönzõ: helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
32. §-a szerinti közhasznú szervezet.”
(2) Az R3.
a)

2. § (1) bekezdés e) pontjában az „az Mt. 193/C. § a) pontjában” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés a) pontjában”,

b)

2. § (1) bekezdés f) pontjában az „az Mt. 193/C. § b) pontjában” szövegrész helyébe az „az Mt. 214. § (1) bekezdés
b) pontjában”,

c)

2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 193/C. § c) pontjában” szövegrész helyébe az „az Mt. 214. § (1) bekezdés
c) pontjában”,
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d)

3. § (2) bekezdésében az „az Mt. 193/D. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Mt. 215. §
(1) bekezdésében”
szöveg lép.

9. A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
9. §

A nevelõszülõi, a hivatásos nevelõszülõi és a helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,
b) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe
az „a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény”,
c) 17. § nyitó szövegrészében a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 98. §-a szerinti igazolást”
szövegrész helyébe a „munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elõírt igazolást”
szöveg lép.

10. A közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl szóló
123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása
10. §

A közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl szóló 123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet
8. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyve 72. §-ában” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 34. és 35. §-ában” szöveg lép.

11. A szociális szövetkezetekrõl szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A szociális szövetkezetekrõl szóló 141/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az
a) „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvényben”,
b) „az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített
befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvényben” szövegrész helyébe az „az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvényben”
szöveg lép.

12. Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
12. §

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.)
Korm. rendelet
a) 1. § f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az „a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,
b) 2. § (1) bekezdésének b) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész
helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”
szöveg lép.

13. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „– a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
21. §-ának (5) bekezdése szerint –” szövegrész helyébe az „– a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 270. §
(2) bekezdés b) pontja szerint –” szöveg lép.
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14. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
14. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában az „A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szöveg lép.

15. A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének
és a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 1. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) alapbér: az Mt. 136. §-ában meghatározott adózás elõtti (bruttó) bér és a szociális hozzájárulási adó;”
(2) Az R4. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 106. §-a, 150. §-a, valamint az Mt. 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és (2) bekezdése szerinti
foglalkoztatáshoz.”
(3) Az R4. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható az e rendeletben meghatározott támogatás az Mt. 53. §-a, 214. § (1) bekezdés a) pontja, 146. § (1) és
(2) bekezdése szerinti foglalkoztatáshoz.”
(4) Az R4.
a) 1. § c) pont ca) alpontjában a „kormánytisztviselõi jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszony”,
b) 1. § f) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 117/B. §-ában”
szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. §-ában”,
c) 1. § i) pontjában az „az Mt. 82. §-a” szövegrész helyébe az „az Mt. 58. §-a”,
d) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „annak járulékai” szövegrész helyébe az „a szociális hozzájárulási adó”,
e) 4. § (3) bekezdésében az „a kiesõ munkaidejére járó személyi alapbérének 80 százalékáig, valamint annak
járulékáig terjedhet” szövegrész helyébe az „a kiesõ munkaidejére járó alapbérének 80 százalékáig, valamint
a szociális hozzájárulási adóig terjedhet”,
f) 5. § (2) bekezdésében a „regionális munkaügyi központok illetékességérõl szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet”
szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl szóló rendelet”,
g) 5. § (3) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (7) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirõl és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.)
NGM rendeletben,”
h) 5. § (4) bekezdésében az „Flt. 16–16/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Flt. 16. §-ában”,
i) 5. § (6) bekezdésében a „rendkívüli felmondása” szövegrész helyébe az „azonnali hatályú felmondása,” szöveg,
a „rendes felmondása” szövegrész helyébe a „felmondása”
szöveg lép.

16. Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R5.) 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az üzemi tanács megválasztásához felhasznált szavazólap tartalmazza:)
„a) a munkáltató megnevezését, illetve az önálló telephely, részleg megjelölését;”
(2) Az R5. 2. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az üzemi tanács megválasztásához felhasznált szavazólap tartalmazza:)
„e) az Mt. alapján a munkáltatónál, illetve önálló telephelyen történõ választás esetén az adott telephelyen
megválasztható üzemi tanácstagok számát, valamint arra való utalást, hogy érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon
ennél több személyt jelöltek meg.”
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(3) Az R5. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jelentés tartalmazza:)
„c) az önálló telephely, részleg megjelölését;”
(4) Az R5. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatás a Hivatal honlapján elérhetõ Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében
mûködõ „Üzemi tanács elektronikus adatgyûjtõ rendszer”-en keresztül történik.”
(5) Az R5. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„b) az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megkeresésére az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló törvény szerint az érdekképviselet egyes jogosultságainak gyakorlásához
szükséges pontszám meghatározása, az érdekképviselet ágazati reprezentativitás feltételeinek, illetve a kollektív
szerzõdés kiterjesztéséhez szükséges, ágazatisággal összefüggõ feltételnek való megfelelés megállapítására irányuló
eljárás céljából nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összesítést végez.”
(6) Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A redukált szavazatok számát az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes
kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény 26. § 10. pontja szerint kell megállapítani. A számításban a kérelem, illetve
megkeresés beérkezésének idõpontját megelõzõ öt teljes naptári évben tartott üzemi tanácsi választásról szóló jelentés
adatait kell figyelembe venni. Ha ugyanazon munkáltatónál, telephelyen vagy részlegnél tartott választásról a számbavételi
idõszak alatt több jelentés érkezett be, a számításban a késõbbi jelentést kell figyelembe venni. Ha az Mt. 242. § (1)
bekezdése alapján közös jelöltállításra került sor, a szavazatok számát egyenlõen kell megosztani a jelölõk között.”
(7) Az R5. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A választáson részt vettek arányát a nemzetgazdasági ágban, ágazatban – alágazatban, szakágazatban –
legalább tizenöt fõt foglalkoztató munkáltatóknál alkalmazásban állók összlétszámához képest kell megállapítani.
A számítást úgy kell elvégezni, hogy a 6. § (3) bekezdése alapján figyelembe vett jelentések szerint a választáson részt
vettek nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összlétszámát el kell osztani a megelõzõ öt teljes naptári
évben a nemzetgazdasági ágban, ágazatban – alágazatban, szakágazatban – a tizenöt fõnél többet foglalkoztató
munkáltatóknál alkalmazásban állók évi átlagos állományi létszámával és meg kell szorozni százzal. Az alkalmazásban
állók évi átlagos állományi létszámára nézve a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott adatot kell figyelembe
venni. Amennyiben az adatkérés idõpontjában az azt megelõzõ naptári évre vonatkozó adat még nem áll
rendelkezésre, a számítási idõszaknak az adatkérés idõpontját megelõzõ második, harmadik és negyedik teljes naptári
évet kell tekinteni azzal, hogy a 2010. évet megelõzõ év adata nem vehetõ figyelembe.
(2) A nemzetgazdasági ági, ágazati – alágazati, szakágazati – összesítésnél több, különbözõ ágazatba besorolt
munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet jelöltjeire leadott szavazatok közül csak azok vehetõk
figyelembe, amelyeket az adott nemzetgazdasági ágba, ágazatba – alágazatba, szakágazatba – besorolt
munkáltatónál történt üzemi tanácsi választási jelentés tartalmaz.”
(8) Az R5. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A beérkezett jelentéseket a beérkezésüktõl számított ötödik év utolsó napjával archiválni kell.”
(9) Az R5.
a) 1. §-ában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 43. §
(1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 236. § (1) bekezdésében”,
b) 3. § (1) bekezdésében az „az Mt. 43. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 236. § (1) és (2) bekezdése”,
c) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Mt. 45. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Mt. 237. § (1) bekezdése”
szöveg lép.

17. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában e rendeletet megfelelõen alkalmazni kell a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény,
a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá
tartozó munkáltatóra és munkavállalóra.”
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(2) Az R6.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)”,
b) 4. § c) pontjában az „az Mt. 139. § (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe
az „az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója”
szöveg lép.

18. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
18. §

A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „személyi alapbér” szövegrész helyébe az „alapbér”,
b) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „[Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
117/B. § (2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 92. § (4) bekezdés]”,
c) 2. § (4) bekezdés b) pontjában az „[Mt. 117/B. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe az „[Mt. 92. § (2) bekezdés]”,
d) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „személyi alapbéren” szövegrész helyébe az „alapbéren”
szöveg lép.

19. 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. rendelet módosítása
19. §

(1) 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. rendelet
(a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a munkaidõ mértékének megváltozása
jogszabályi rendelkezés módosításán alapul.”
(2) Az R7. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(3) bekezdés 2012. július 1-jétõl történõ alkalmazása során személyi alapbér emelésen alapbéremelést,
a (6) bekezdés 2012. július 1-jétõl történõ alkalmazása során a személyi alapbéren alapbért kell érteni.”

20. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladatés hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi központ élén igazgató áll. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik.”
(2) Az R8. 15. § (3) bekezdésében az „A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106/A–106/B. §-ában – a
106/A. § (1) bekezdésének e) pontját kivéve –” szövegrész helyébe az „A munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény 295. és 296. §-ában – a 295. § (1) bekezdés e) pontját kivéve –” szöveg lép.

21. A bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
21. §

Hatályát veszti a bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 24/1994. (II. 25.) Korm. rendelet.

22. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1. napján lép hatályba és ez a rendelet 2013. január
2-án hatályát veszti.
(2) A 15. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás nyújtható
a) a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy vagy
b) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy
legfeljebb 4 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás
munkaidõben történõ foglalkoztatására.”

2. §

Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás nyújtható
a) a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy,
b) a kirendeltség által kiközvetített álláskeresõ vagy
c) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy
legfeljebb 12 hónap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás
munkaidõben történõ foglalkoztatására.”

3. §

Az R1. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönzõ részére, ha
a) a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy vagy
b) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy
legalább 60 nap idõtartamra szóló, határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ foglalkoztatását
vállalja.”

4. §

(1) Az R1. 5. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás”
(2) Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény hatálya
alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha
a) a kirendeltség által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személy vagy
b) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy
teljes munkaidõben, munkaviszony keretében történõ foglalkoztatását vállalja.”
(3) Az R1. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vállalkozás részére a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs
ellátásban részesülõ személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerzõdés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõvé nyilvánításáról szóló
800/2008/EK rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a II. fejezet
41. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet
2. cikk 20. pontjában, valamint a 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatás a munkaadó tekintetében
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegû (de minimis) támogatásként nyújtható.”
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5. §

Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatható az Országgyûlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében
történõ, az álláskeresõk, a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyek vagy a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülõ személyek
közfoglalkoztatása.”

6. §

Az R1. 7/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/C. § (1) A közfoglalkoztató kérelmére a 3. §-ban, a 4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák
esetében – ideértve a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra
megállapított támogatásokat is – elõleg folyósítható.
(2) Az (1) bekezdés alapján folyósítható elõleg mértéke:
a) a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás esetében
a folyósításra kerülõ támogatás legfeljebb 2 hónapra jutó összege,
b) a foglalkoztatásból eredõ közvetlen költségekhez, valamint mintaprogramok esetében a 7/B. § (2) bekezdésében
meghatározott beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz nyújtott támogatás legfeljebb 70%-a.”

7. §

Az R1. a következõ 7/D. §-sal egészül ki:
„7/D. § Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony idõtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott
részére – határozott idejû munkaviszony létesítése miatt – fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató
erre az idõtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató
erre az idõtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell.
A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követõen, amennyiben a közfoglalkoztatottat
ismételten foglalkoztatni kívánja és a fizetés nélküli szabadság ideje alatti folyamatosan fennálló munkaviszonyról szóló
igazolás másolatát a munkaügyi központnak megküldi, a támogatást tovább kell folyósítani. A munkaügyi központ
az igazolást – tájékoztatás céljából – megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének.”

8. §

Az R1.
a) 3. § (2) bekezdésében a „járulékok” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó”, a „járulékkedvezményt”
szövegrész helyébe „a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt”, a „járulék” szövegrész helyébe a „szociális
hozzájárulási adó”,
b)

4. § (3) bekezdésében a „járulékai” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó”, a „járulékkedvezményt”
szövegrész helyébe „a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt”, a „járulék” szövegrész helyébe a „szociális
hozzájárulási adó”, a „járulékokhoz” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adóhoz”,

c)

4/A. § (2) bekezdésében a „járulékkedvezmények” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adóból
kedvezmény”, a „járulékok” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó”,

d)

5. § (3) bekezdésében a „járulékok” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó”,

e)

6. § (3) bekezdésében a „járulékok” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó”, a „járulékkedvezményt”
szövegrész helyébe „a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt”, a „járulék” szövegrész helyébe a „szociális
hozzájárulási adó”
szöveg lép.
9. §

Hatályát veszíti az R1. 9. §-a és 9/A. §-a.

10. §

(1) A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 27. § (4) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.”
(2) Az R2. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet 2014. július 2-án hatályát veszti.”

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2012. június 30-án lép hatályba.
(2) A 7. § 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos
módosításáról
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 284. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
az 5. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszédrõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 6. alcím tekintetében a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva;
a következõket rendelem el:

1. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása
1. §

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet 5. számú melléklet 1.9. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

2. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása
2. §

(1) A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) központi szervezeti
egysége rendbírság fizetésére kötelezi]
„a) az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott azt a munkaadót, aki a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény 71. §-ában, a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában elõírtaknak megfelelõen, a csoportos
létszámcsökkentéssel kapcsolatban, a munkaügyi központ részére történõ tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy
nem a meghatározott idõpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;”
(2) Az R1. 4. § (2) bekezdésében a „Munkaerõ-piaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

3. A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
módosítása
3. §

(1) A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

9. szám

[A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – a (3) bekezdésben meghatározott képzések kivételével – a következõ képzésekhez
nyújtható képzési támogatás:]
„a) a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint
3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzés,”
Az R2. 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – a (3) bekezdésben meghatározott képzések kivételével – a következõ képzésekhez
nyújtható képzési támogatás:]
„a) a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)–c) pontjában,
valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzés,”
Az R2. 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bértámogatás megállapításakor
hátrányos helyzetû személynek kell tekinteni azt a személyt, aki)
„aa) álláskeresõ és
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
3. 25. életévét nem töltötte be, vagy
4. a munkaügyi központ legalább hat hónapja álláskeresõként tartja nyilván, vagy
5. a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élõ felnõtt, vagy
6. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetõleg terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
7. 12 hónapon belül elõzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;”
Az R2. 11. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott feltételeknek a foglalkoztatás megkezdésének
a támogatás iránti kérelemben megjelölt várható idõpontjában kell fennállnia.
(2b) Aki esetében a (2) bekezdés a) pont aa) alpont 6–7. pontjában meghatározott idõtartam nem éri el a hat hónapot,
abban az esetben minõsül hátrányos helyzetû személynek, ha a munkaügyi központ a hat hónap és ezen idõtartam
közötti különbözet mértékének megfelelõ idõtartamig álláskeresõként nyilvántartotta.”
Az R2. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem nyújtható bértámogatás a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106. §-a, 150. §
(1) bekezdése, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.”
Az R2. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem nyújtható bértámogatás a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a,
valamint a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatáshoz.”
Az R2. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatási kötelezettség idõtartamába a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 106. §-a,
150. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkavégzések idõtartama nem számít
bele. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését hat egymást követõ hónap átlagában kell vizsgálni.”
Az R2. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatási kötelezettség idõtartamába az Mt. 53. §-a, valamint a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
munkavégzések idõtartama nem számít bele. A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését hat egymást követõ hónap
átlagában kell vizsgálni.”
Az R2. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki
„(4) A 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 19/A. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások
az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1535/2007/EK bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti, mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû
támogatásként is nyújthatók. Mezõgazdasági termelõágazatban csekély összegû támogatást kizárólag
az 1535/2007/EK bizottsági rendelet elõírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia
kell az elõzõ 3 év támogatás tartalmáról. Nem kell alkalmazni az 1535/2007/EK rendeletben foglaltakat, ha
a támogatást kérõ költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat
vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa támogatott tevékenység nem minõsül gazdasági
tevékenységnek.”
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(10) Az R2.
a) 11. § (9) bekezdésében az „az Mt. 85/A. § (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében a jogelõd” szövegrész
helyébe az „az Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében az átadó”,
b)

18. § (1) bekezdésében és a 18/C. § (1) bekezdésében az „az Mt. 73. §-ában” szövegrész helyébe az „az Mt.
33. §-ában”,

c)

18. § (4) bekezdés d) pontjában és a 19/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény 94/A–94/G. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre” szövegrész helyébe
az „az Mt. 71–76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre”,

d)

19/C. § (3) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 85/A. §-ának (1) bekezdése”
szövegrész helyébe az „az Mt. 36. § (1) bekezdése”,

e)

21/A. § (1) bekezdésében az „a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe az
„az Mt.”, az „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe az „a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény”
szöveg lép.

4. A kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása
4. §

(1) A kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A kollektív szerzõdést a szerzõdõ felek kötelesek a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)
a megkötést követõ harminc napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a felek kötelesek továbbá bejelenteni a kollektív szerzõdés
a) módosítását,
b) felmondását,
c) hatályának megszûnését.
(3) A kollektív szerzõdés kiterjesztésével összefüggésben be kell jelenteni a kiterjesztett kollektív szerzõdést kötõ
érdekképviseleti szervezet megszûnését.
(4) A bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejûleg, a több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív
szerzõdésnek, a szerzõdést kötõ felek eredeti aláírásával ellátott példányát a a Hivatalnál letétbe kell helyezni.”
(2) Az R3. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A kollektív szerzõdést a Hivatal a szerzõdést kötõ felek bejelentése alapján nyilvántartásba veszi.”
(3) Az R3. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A kollektív szerzõdést kötõ felek bejelentési kötelezettségüket a Hivatal honlapján a Munkaügyi Kapcsolatok
Információs Rendszer keretében található kollektív szerzõdés elektronikus nyilvántartórendszeren (a továbbiakban:
elektronikus nyilvántartórendszer) közzétett, az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatlapoknak a (2) bekezdésben
meghatározott módon történõ elektronikus kitöltésével és bejelentésével (a továbbiakban: elektronikus bejelentés) teljesítik.
(2) A kollektív szerzõdést kötõ feleket, az elektronikus nyilvántartórendszerben megjelenõ kérelmük alapján, a Hivatal
három munkanapon belül elektronikus úton ideiglenes belépési azonosító kóddal látja el.
(3) A szerzõdést kötõ felek a végleges belépési azonosító kódot a kollektív szerzõdés nyilvántartási számával együtt
kapják meg. A belépési azonosító kóddal rendelkezõ szerzõdést kötõ felek ezzel a kóddal tudják a továbbiakban
az elektronikus bejelentést teljesíteni, valamint jogosultak bármikor hozzáférni az általuk kötött kollektív szerzõdésre
vonatkozó elektronikus adatlapokhoz.
(4) A kollektív szerzõdést kötõ felek eltérõ belépési azonosító kóddal rendelkeznek. A belépési azonosító kódot törölni
kell, ha:
a) a kollektív szerzõdés hatályát veszti,
b) a szerzõdést kötõ valamely fél jogutód nélküli megszûnik.”
(4) Az R3. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/A. § Amennyiben az adatlap, illetõleg az 1. § (4) bekezdés alapján letétbe helyezésre benyújtott kollektív szerzõdés
hiányosan vagy pontatlanul tartalmazza a 3. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban szereplõ adatokat, a Hivatal a kollektív
szerzõdést nem veszi nyilvántartásba és errõl a feleket elektronikusan tájékoztatja.”
(5) Az R3. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Hivatal a kollektív szerzõdés nyilvántartásba vétele során:
a) az adatlapot, valamint a megküldött kollektív szerzõdést nyilvántartási számmal látja el,
b) a több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdést dokumentumtárba (számítógépes adattárba) helyezi,
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c) az elektronikusan beérkezett adatokat informatikai eszközén tárolja,
d) a feleket a nyilvántartásba vételrõl – a nyilvántartási szám közlésével – elektronikus úton tájékoztatja.
(2) A Hivatal által számítógépen vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerzõdést kötõ felek nevét, székhelyének címét, munkáltatók esetén adószámát,
b) több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés esetén, a hatálya alá tartozó munkáltatók adószámát,
nevét, székhelyének címét,
c) a bejelentett eseményt (kollektív szerzõdés kötése, módosítása, hatályának módosítása, hatályának megszûnése),
valamint annak idõpontját,
d) a kollektív szerzõdés idõbeli hatályát (határozatlan vagy határozott idõre kötött), határozott idõre kötött kollektív
szerzõdés esetén a lejárat idõpontját, továbbá
e) a nyilvántartási számot.
(3) A nyilvántartás alapján készülõ Kollektív Szerzõdések Elektronikus Nyilvántartó Könyve nyilvános.”
(6) Az R3. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az adatlap, valamint a letétbe helyezett kollektív szerzõdés tartalma mással csak akkor közölhetõ, továbbá abban
az esetben adható át, valamint hozható nyilvánosságra, ha ehhez az adatszolgáltató felek elõzetesen írásban
hozzájárultak. A Hivatal a nyilvánosságra hozható kollektív szerzõdéseket honlapján közzéteszi.”
(7) Az R3. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Ha a Hivatal hitelt érdemlõ módon tudomást szerez arról, hogy a kollektív szerzõdés hatályát vesztette, akkor ezt
a szerzõdést áthelyezi a nem hatályos szerzõdéseket és megállapodásokat tartalmazó adatbázisba. Errõl a feleket
– a nyilvántartási számra történõ hivatkozással – tájékoztatja.”
(8) Az R3. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása
5. §

(1) 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: R4.) 2. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) E rendelet hatálya a kollektív szerzõdés ágazatra való kiterjesztésével kapcsolatos eljárással összefüggésben
kiterjed az annak az ágazatnak az irányításáért felelõs miniszterre, melyre a kollektív szerzõdés kiterjesztését kérték
(a továbbiakban: ágazati miniszter), és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra (a továbbiakban: NGTT) is.”
(2) Az R4. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelem tartalmazza:)
„c) a nemzetgazdasági ág, ágazat (alágazat, szakágazat) TEÁOR-kód szerinti megjelölését, melyben az ÁPB mûködik,”
(3) Az R4. 5. § (5) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Az érdekképviselet a kérelemhez az ÁPBtv. 6–7. §-ában, 12. §-ában, valamint 1. és 2. számú mellékletében foglaltak
igazolására elektronikusan, vagy – az ÁRMB kérelme esetén – eredetiben vagy hiteles másolatban az alábbi okmányokat
köteles mellékelni:)
„c) munkavállalói érdekképviseleti szövetségben való többes tagság esetén az ÁPBtv. 7. § (3) bekezdése szerinti
munkavállalói érdekképviseleti nyilatkozatot,”
(4) Az R4. 5. § (8) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Az ÁRMB belföldi jogsegély útján szerzi be különösen)
„e) az üzemi tanács választáson elért eredményekkel kapcsolatos adatokat az üzemi tanács választási eredményeket
nyilvántartó szervtõl.”
(5) Az R4. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül felhívja a kérelmezõt az elbíráláshoz szükséges,
az 1. mellékletben szereplõ adatok szolgáltatására. A kérelmezõ az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.
Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidõ 30 nap. Az elektronikus adatszolgáltatást minden érdekképviselet
külön teljesíti.”
(6) Az R4. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter a kérelmet és annak mellékleteit véleményezés céljából közli)
„a) az NGTT-vel és”
(7) Az R4. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a kiterjesztés elrendelésérõl szóló döntés meghozatala érdekében megvizsgálja, hogy a kollektív
szerzõdés megfelel-e a jogszabályok elõírásainak, illetve az ágazatban korábban kiterjesztett és tágabb személyi
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hatályú ágazati kollektív szerzõdésben foglaltaknál nem tartalmaz-e a munkavállalókra nézve kedvezõtlenebb
rendelkezést, kivéve ha azt a tágabb személyi hatályú kollektív szerzõdés megengedi.”
Az R4. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A kiterjesztésrõl, illetve annak visszavonásáról szóló határozat rendelkezõ része tartalmazza annak
a nemzetgazdasági ágnak, ágazatnak, valamint a hozzá tartozó alágazatoknak és szakágazatnak a megjelölését is,
melyre a kiterjesztés, illetve annak visszavonása vonatkozik.”
Az R4. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A titoktartási kötelezettség az ÁRMB tagját az ÁRMB-ben fennálló tagságának idõtartama alatt, valamint annak
megszûnésétõl számított 5 évig terheli. Titoktartási kötelezettség terheli továbbá a Hivatal ÁPBtv. 24. § (8) bekezdése
alapján kijelölt munkatársát. A titoktartási kötelezettséggel terheltek titoktartási nyilatkozatot tesznek.”
Az R4. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ÁRMB és a Hivatal köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni az ehhez szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.”
Az R4. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 1. melléklet 1.2.13. pontjában, valamint a 2. melléklet 1.4. pontjában foglaltakat 2015. január 1-jétõl kell
alkalmazni.”
Az R4. 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R4. 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Hatályát veszti az R4.
a)

5. § (5) bekezdés a) pontjában az „ágazati” szövegrész,

b)

11. § (2) bekezdése,

c)

11. § (5) bekezdése,

d)

3. számú melléklete.

6. A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet módosítása
6. §

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet 3. §-ában a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.

7. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirõl és igazolásának módjáról szóló
1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosítása
7. §

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirõl és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
a)

1. § (2) bekezdés a) pontjában a „Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény” szövegrész helyébe
a „munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény”,

b)

1. § (2) bekezdés c) pontjában az „a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény” szövegrész helyébe az „a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

c)

4. § b) pontjában az „Mt. 72. §-ában” szövegrész helyébe az „Mt. 34. §-ában”,

d)

4. § e) pontjában az „Mt. 193/D. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Mt. 215. § (1) bekezdésének”

szöveg lép.

8. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása
8. §

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 4. számú melléklet B. alcímének 13. pontja
a 2. melléklet szerint lép hatályba.
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9. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba és 2013. január 2-án
hatályát veszti.
(2) A 3. § (2) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (6) és (8) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelethez
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet 5. számú melléklet 1.9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.9. A SÉRÜLT FOGLALKOZTATÁSÁNAK JELLEGE (38. kódnégyzet)
A 38. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló – a munkáltató vezetõi szintû munkavállalóját is
beleértve – foglalkoztatásának jellegét kell beírni a következõ kódszámok felhasználásával:
0

Ismeretlen

1

Munkavállaló (ideértve a munkáltató – vállalkozás, civil
szervezet stb. – bármilyen szintû vezetõje is)

2

Tanuló (szakmai, gyakorlati képzés során)

9

Egyéb [ide sorolandó a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 4. §-a
szerint foglalkoztatott személy is]”

2. melléklet a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelethez
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 4. számú melléklet B. alcímének 13. pontja
a következõ szöveggel lép hatályba:
„13. Alkalmazotti viszonya:
A kódnégyzetekbe a balesetet szenvedett munkavállaló munkaviszonyának jellegét, foglalkoztatási viszonyának
tartamát, valamint a munkaidõ mértékét kifejezõ kódszámot kell beírni az alábbiak közül
Kódszám

Foglalkoztatás jellege

000
100
300
301
302
310

Ismeretlen
Önfoglalkoztató
Munkavállaló
Munkavállaló
Munkavállaló
Munkavállaló

311

Munkavállaló

312

Munkavállaló

320

Munkavállaló

321

Munkavállaló

322

Munkavállaló

400

Családi dolgozó

Foglalkoztatási viszony tartama

Nem meghatározott
Nem meghatározott
Nem meghatározott
Állandó munkaviszonyban lévõ
határozatlan idõtartamra
Állandó munkaviszonyban lévõ
határozatlan idõtartamra
Állandó munkaviszonyban lévõ
határozatlan idõtartamra
Ideiglenes munkaviszonyban lévõ
határozott idõtartamra
Ideiglenes munkaviszonyban lévõ
határozott idõtartamra
Ideiglenes munkaviszonyban lévõ
határozott idõtartamra

Munkaidõ mértéke

Nem meghatározott
Teljes munkaidõs
Részmunkaidõs
Nem meghatározott
Teljes munkaidõs
Részmunkaidõs
Nem meghatározott
Teljes munkaidõs
Részmunkaidõs
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Tanuló
Egyéb alkalmazotti
státusz
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(szakmai, gyakorlati képzés esetén)
Idesorolható a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi
I. törvény (Mt.) 4. §-a szerint
foglalkoztatott személy is

Részmunkaidõnek kell tekinteni az Mt.-ben meghatározott teljes munkaidõ mértékét el nem érõ munkaidõt. Például,
egyszerûsített foglalkozatás esetében, aki a sérülés napján négy órában volt foglalkoztatva az alkalmazotti viszonyt
jelölõ kódnégyzetekbe 322 kódszámot kell írni. Határozatlan idõtartamra kötött teljes munkaidõs munkavállaló
balesete esetén a 311 kódszámot kell szerepeltetni.”

3. melléklet a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 2/2004. (I. 15.) FMM rendelethez

A kollektív szerzõdés kötés (módosítás, megszûnés) bejelentésére szolgáló adatlap tartalma
1. Egy, illetve több munkáltatóra (gazdálkodó szervezetre, illetve a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra) kiterjedõ hatályú, a munka
törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával, valamint az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény rendelkezéseinek
alkalmazásával kötött kollektív szerzõdés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlap tartalmának pontjai:
1.1. A szerzõdõ felek és a kollektív szerzõdés általános adatai
1.1.1. A munkáltató (gazdálkodó szervezet) neve, székhelye, adószáma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága, költségvetési
szerv esetén MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR) száma, köztulajdonban álló munkáltatói státusza
1.1.2. A kollektív szerzõdést kötõ szakszervezet neve, székhelye, adószáma, bírósági nyilvántartási száma, szakszervezeti
felsõbb szervezeti tagsága
1.1.3. A szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelynek a kollektív szerzõdést kötõ
szakszervezet a tagja
1.1.4. Több munkáltatóra kiterjedõ kollektív szerzõdés esetében a szerzõdés hatálya alá tartozó munkáltatók neve,
székhelye, adószáma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága
1.1.5. A bejelentés tárgya (kollektív szerzõdés kötése, módosítása, megszûnése)
1.1.6. A kollektív szerzõdés kötés (módosítás, megszûnés) idõpontja, hatályba lépésének idõpontja, a szerzõdés idõbeli
jellege (határozott, határozatlan idejû), lejártának idõpontja
1.1.7. A munkáltatónál a bejelentést megelõzõ hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma és
a tárgyévet megelõzõ év december 31-én alkalmazásban állók száma
1.1.8. A munkáltató több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdés hatálya alá tartozása
1.2. A kollektív szerzõdésben foglalt szabályok, rendelkezések
1.2.1. A kollektív szerzõdés eljárási szabályai, kötelmi rendelkezései
1.2.1.1. A kollektív szerzõdés felmondási ideje
1.2.1.2. A kollektív szerzõdés módosítása
1.2.1.3. A kollektív szerzõdés hatályának megszûnése
1.2.2. A kollektív szerzõdés munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályai
1.2.2.1. A szerzõdõ felek együttmûködése, kapcsolatrendszere
1.2.2.2. A szakszervezeti jogokat érintõ rendelkezések
1.2.2.3. A szakszervezet mûködését érintõ rendelkezések
1.2.3. A kollektív szerzõdés normatív rendelkezései, szabályai
1.2.3.1. A munkáltató személyében bekövetkezõ változás
1.2.3.2. A munkaviszony létesítése
1.2.3.3. A munkaszerzõdés teljesítése, módosítása
1.2.3.4. A munkaviszony megszûnése, megszüntetése
1.2.3.5. A munka- és pihenõidõ
1.2.3.6. Kártérítési felelõsség
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1.2.3.7.
1.2.3.8.
1.2.3.9.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
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A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok
Munkaerõ-kölcsönzés különös szabályai
Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai
A munka díjazása – a kollektív szerzõdés bérmegállapodással és béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos elemei
Az elõzõ évi bruttó átlagkereset mértéke
Átlagkereset-növelés mértéke
Alapbérnövelés mértéke, idõpontja
Minimálbér mértéke, emelés idõpontja
Garantált bérminimum szabályozása
Bértarifa szabályozása
További bérelemek, bérformák szabályozása
Béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatások módja (cafeteria
rendszer), mértéke és elemei
A munkaügyi vitákkal kapcsolatos rendelkezések
Munkajogi igény érvényesítése
Kollektív munkaügyi vita
Rendelkezés sztrájk esetére

2. Egy, illetve több, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alatt
mûködõ költségvetési intézményre (munkáltatóra) kiterjedõ hatályú, a Kjt. rendelkezéseinek alkalmazásával kötött
kollektív szerzõdés nyilvántartásba vételére szolgáló adatlap tartalmának pontjai:
2.1. A szerzõdõ felek és a kollektív szerzõdés általános adatai
2.1.1. A költségvetési intézmény (gazdálkodó szervezet) neve, székhelye, adószáma, MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR)
száma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága
2.1.2. A szakszervezet neve, székhelye, adószáma, bírósági nyilvántartási száma
2.1.3. A szakmai/ágazati/országos szakszervezet (szakszervezeti szövetség) neve, amelynek a szerzõdést kötõ szakszervezet
a tagja
2.1.4. Több munkáltatóra kiterjedõ kollektív szerzõdés esetében a szerzõdés hatálya alá tartozó munkáltatók neve,
székhelye, adószáma, MÁK Törzskönyvi nyilvántartási (PIR) száma, munkáltatói érdekképviseleti tagsága
2.1.5. A bejelentés tárgya (szerzõdéskötés, módosítás, megszûnés)
2.1.6. A szerzõdéskötés (módosítás, megszûnés) idõpontja, a szerzõdés (módosítás) hatálybalépése, szerzõdés idõtartama
2.1.7. A munkáltatónál a bejelentést megelõzõ hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma és
a tárgyévet megelõzõ év december 31-én alkalmazásban állók száma
2.1.8. A munkáltató több munkáltatóra kiterjedõ kollektív szerzõdés hatálya alá tartozása
2.2. A kollektív szerzõdésben foglalt szabályok, rendelkezések
2.2.1. A szerzõdés eljárási szabályai, kötelmi rendelkezései
2.2.1.1. A szerzõdés felmondási ideje
2.2.1.2. A szerzõdés módosítása
2.2.1.3. A szerzõdés megszûnése
2.2.2. A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok
2.2.2.1. A szerzõdõ felek együttmûködése, kapcsolatrendszere
2.2.2.2. A szakszervezeti jogokat érintõ rendelkezések
2.2.2.3. A szakszervezet mûködését érintõ rendelkezések
2.2.3. A szerzõdés normatív rendelkezései, szabályai
2.2.3.1. A munkáltató személyében bekövetkezõ változás
2.2.3.2. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása
2.2.3.3. A közalkalmazotti jogviszonyban történõ munkavégzés
2.2.3.4. A közalkalmazotti jogviszony megszûnése, megszüntetése
2.2.3.5. A munka- és pihenõidõ
2.2.3.6. Kártérítési felelõsség
2.2.3.7. A közalkalmazotti jogviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok
2.3. A kollektív szerzõdés illetmény-megállapodással és illetményrendszeren (béren) kívüli juttatással kapcsolatos elemei
2.3.1. Illetménynövelés mértéke, idõpontja
2.3.2. Illetménykiegészítés mértéke
2.3.3. Illetménypótlékok szabályozása
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További keresetelemek szabályozása
Illetményrendszeren (béren) kívüli juttatások módja (cafeteria rendszer), mértéke és elemei
A munkaügyi vitákkal kapcsolatos rendelkezések
Munkajogi igény érvényesítése
Kollektív munkaügyi vita
Rendelkezés sztrájk esetére”

4. melléklet a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi feltétel, döntési jogosultság és reprezentativitás
megállapításához, valamint a kollektív szerzõdés kiterjesztési kérelemhez kapcsolódó elektronikus
adatszolgáltatás tartalma
1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
1.1. ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek
Kollektív szerzõdés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok,
szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;
1.2. A szakszervezet munkahelyi szervezetével kapcsolatos adatok ÁPB-nként:
1.2.1. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének neve
1.2.2. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon
önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)
1.2.3. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma
1.2.4. A munkáltató neve (amelynél a szakszervezet munkahelyi szervezettel vagy képviselõvel rendelkezik)
1.2.5. A munkáltató székhelye
1.2.6. A munkáltató statisztikai jelzõszáma
1.2.7. A munkáltató adószáma (statisztikai számjel hiányában)
1.2.8. A munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR '08 szerinti besorolása
1.2.9. A munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás
idõpontját) megelõzõ évben
1.2.10. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet adatainak megosztása, ha a munkáltatónál mûködõ szakszervezet több
ágazati szakszervezetben is tag
1.2.11. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség nemzetközi munkavállalói szervezetekhez való tartozása
1.2.12. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói
érdekképviselethez, illetve érdekképviseleti szövetséghez való tartozása
1.2.13. Az ágazatba fõtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál megtartott üzemi tanácsi választás az
üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti
eredményösszesítése
2. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott adatok
2.1. Az ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek
Kollektív szerzõdés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok,
szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;
2.2. A munkáltatói érdekképviseletben (ideértve a munkáltatói érdekképviseleti szövetségben tag érdekképviseletet is)
tagsággal rendelkezõ, fõtevékenysége szerint az adott ÁPB-hez tartozó nemzetgazdasági ágba, ágazatba (alágazatba,
szakágazatba) besorolt munkáltatókkal (gazdálkodó szervezetek) kapcsolatos adatok:
2.2.1. A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó) neve
2.2.2. A tag munkáltató székhelye
2.2.3. A tag munkáltató adószáma
2.2.4. A tag munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR '08 szerinti besorolása
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2.2.5. A tag munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám, a kérelem
benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben
2.2.6. A tag munkáltató adatainak megosztása: ha a munkáltató több ágazati munkáltatói érdekképviseletben is tag
2.2.7. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség nemzetközi munkáltatói szervezetekhez való
tartozása
2.2.8. Ágazati munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség az NGTT gazdaságot képviselõk oldalán belül az
országos munkáltatói érdekképviseletekhez, illetve érdekképviseleti szövetségekhez való tartozása
3. Az ÁPBtv. 8. §-a alapján kérelmet benyújtó munkáltató által elektronikusan szolgáltatott adatok
3.1. Az ÁPB által lefedett TEÁOR '08 tevékenységek
Kollektív szerzõdés kiterjesztésére irányuló kérelem esetén azon nemzetgazdasági ág, ágazatok (alágazatok,
szakágazatok) TEÁOR '08 kódja és megnevezése, amelyre a kiterjesztést kérik;
3.2. A munkáltató által munkaviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a kérelem
benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben”

5. melléklet a 17/2012. (VII. 5.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelethez

A Rehabilitációs Párbeszéd Bizottságban való részvétel és döntési jogosultság megállapításához
kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatás tartalma
1. Ágazati szakszervezet/szakszervezeti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a szakszervezet munkahelyi
szervezetével kapcsolatos adatok:
1.1. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének neve
1.2. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének bírósági nyilvántartási száma (csak a bíróságon
önállóan nyilvántartásba vett szervezet esetében)
1.3. A munkáltatónál mûködõ szakszervezet munkahelyi szervezetének taglétszáma
1.4. Üzemi/közalkalmazotti tanácsi választáson a szakszervezet munkahelyi szervezetének jelöltjei által megszerzett
redukált szavazatok kiszámításához szükséges választási adatok
1.5. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató neve
1.6. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató székhelye
1.7. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató statisztikai jelzõszáma
1.8. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató adószáma (a statisztikai számjel hiányában kell
megadni)
1.9. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató munkáltató által foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi
létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben
2. Munkáltatói érdekképviselet/érdekképviseleti szövetség által elektronikusan szolgáltatott, a megváltozott
munkaképességûeket foglalkoztató tagmunkáltatókkal kapcsolatos adatok:
2.1. A tag munkáltató (cég, gazdálkodó szervezet, költségvetési intézmény, egyéni vállalkozó) neve
2.2. A tag munkáltató székhelye
2.3. A tag munkáltató adószáma
2.4. A tag munkáltató fõ tevékenységének TEÁOR ’08 szerinti besorolása
2.5. A tag munkáltató által munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott átlagos statisztikai
állományi létszám a kérelem benyújtását (adatszolgáltatás idõpontját) megelõzõ évben”
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A Kormány 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról,
valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetésérõl szóló
1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)

egyetért azzal, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer az Országos Képesítési Keretrendszer elnevezés helyett
Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) elnevezéssel kerüljön bevezetésre, továbbá elrendeli,
hogy a korábban az Országos Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatosan általa meghatározott feladatok
teljesítésére az MKKR bevezetésével összefüggésben változatlan tartalommal kerüljön sor,

b)

egyetért – a melléklet szerint – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és szerkezetével, összhangban
az MKKR szintjeivel és az egyes szintek leíró jellemzõivel,
Felelõs:

c)

emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. október 30.
felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a Kormány számára a magyar képesítések
besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelõen, valamint készítsék elõ az MKKR-nek az Európai Képesítési
Keretrendszer szintjeivel történõ megfeleltetésére vonatkozó javaslatot,
Felelõs:

d)

emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. október 30.
felhívja az érintett minisztereket, hogy a folyamat megfeleltetési szakaszának lezárásaként gondoskodjanak
az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel való megfeleltetésérõl szóló európai uniós
jelentés elkészítésérõl, valamint annak az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való
benyújtásáról.
Felelõs:

emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. november 30.
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az Új Széchenyi Terv keretében az MKKR fejlesztési
feladatait tartalmazó TÁMOP kiemelt projektek soron kívüli elindításáról és nevesítésérõl, az alábbi szerzõdések
megkötésérõl:
Konstrukció neve

TÁMOP 2.2.1
TÁMOP 4.1.3

Kedvezményezett

Határidõ

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kiemelt kedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner: Oktatási Hivatal

Felelõs:

2012. július 31.
2012. július 31.

nemzeti fejlesztési miniszter,
emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontokban szereplõ feladatok elvégzéséhez szükséges
egyeztetéseket az MKKR Szakmai Munkacsoport keretei között folytassák le.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
5. Az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésérõl és létrehozásáról szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat 1. pont
b) alpontjában az „OKKR Szakmai Munkacsoportot” szövegrész helyébe az „MKKR Szakmai Munkacsoportot” szöveg
lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozathoz

A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZINTJEI
Szint
1

Attitűdök
– Nyitott a feladatok megértésére,
motivált azok sikeres végrehajtásában.
– Kíváncsi és érdeklődő tanulási és
elemi munkavégzési helyzetekben.
– Kész a közös munkára, tudásának
másokkal való megosztására.

2

– Ismeri adott témakör (műveltségterület, szakterület) alapvető
tényeit, fogalmait, egyszerűbb összefüggéseit.
– Rendelkezik általános anyanyelvi, matematikai-logikai és
természettudományos eszköztudással. Rendelkezik egy adott
szakma alapfokú-középszintű gyakorlásához szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretekkel.

– Tanulási helyzetekben, feladatokban
nyitott a tudását növelő
tevékenységekre.
– Tisztában van az alapvető erkölcsi és
közösségi értékekkel, az alapvető
állampolgári jogokkal és
kötelességekkel.

3

– Ismeri az adott tanulmányi, műveltség- vagy szakterülethez
tartozó alapvető tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti
a többtényezős összefüggéseket.
– A feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközök,
módszerek és eljárások ismerete mellet alkalmazza a megismerés, az
önálló ismeretszerzés alapvető módszereit.
– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/ szakterületen
szélesebb körű tudáselemekkel rendelkezik.
– Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait.

– Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerésére.
– Képes különböző témákkal összefüggésben azonosítás,
megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére megadott szempontok
mentén.
– Képes esetenként több összetevőből álló feladatok/műveletsorok
elvégzésére.
– Képes alapvető eszközök és anyagok használatára útmutatással.
– Képes a témának megfelelő írásbeli és szóbeli közlés létrehozására,
az arra való reagálásra, az egyszerű szaknyelv használatára.
– Rendelkezik az együttműködéshez szükséges alapvető
kompetenciákkal.
– Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák
kialakítására ismert kontextusban.
– Képes az egyszerűbb feladatok rutinszerű elvégzése mellett új,
szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.
– Képes a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztására és
használatára.
– Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni.

4

– Adott műveltség- és szakterületen belül ismeri a tényeket,
fogalmakat, megérti a fontosabb folyamatokat és összefüggéseket.
– Ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját,
lehetőleg idegen nyelven is.
– Ismeri és érti az adott, egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját.
– Megérti a bonyolult, többtényezős jelenségek
összefüggésrendszerét.
– Rendelkezik az adott tudásterületek tényeinek, fogalmainak,
összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához szükséges
módszerekkel és eszköztudással.

– Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására
nem megszokott kontextusban.
– Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit
alkalmazni.
– Képes új információk önálló megszerzésére és feldolgozására.
– Képes saját tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és
kivitelezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésére.
– Képes a szak-/tanulmányi területen megjelenő problémahelyzetek
felismerésére, adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására.
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– Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvető
általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az
elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
– A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek biztos
ismerete lehetőséget biztosít az adott szakma hosszú távú és magas
szintű gyakorlására.
– Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább
egy idegen nyelven).

– Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és
lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására,
egyedi és komplex alkalmazására.
– Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei képessé
teszik a más nyelven beszélőkkel való szakmai együttműködésre.
– Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés,
önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és
kommunikációs eszközöket.
– Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős
döntésekre.

– Képes kritikusan is szemlélni és
használni a különböző forrásokból
származó információkat.
– Nyitott az együttes erőfeszítésre,
közös munkára, elfogadja a kölcsönös
függési helyzetet.
– Magára nézve is érvényesnek tartja az
általánosan elfogadott társadalmi
normákat a mindennapi és a szakmai
érintkezésben egyaránt.
– Az érdeklődésének megfelelő
szakterület, a végzett szakma iránt
elkötelezett.
– Nyitott új feladatok végzésére.
– Értékelni tud lehetőségeket,
mérlegelni tud kockázatokat,
alternatívákat és következményeket,
képes kompromisszumos megoldásokra.
– Döntési helyzetekben az etikai és jogi
normák figyelembevétele, az értékek,
viselkedés és életmód összefüggéseinek
megértése jellemzi.
– A szakma és a minőségi munkavégzés
iránt elkötelezett.
– Igényli a folyamatos önképzést,
alkalmazza annak eljárásait.
– Nyitott az adott szakterület új
eredményei, innovációi iránt. Törekszik
azok megismerésére, megértésére és
alkalmazására.
– Törekszik önmaga folyamatos
képzésére.
– Elkötelezett a minőségi szakmai
munkavégzés mellett.
– Önkritikus saját munkájával szemben.
– Elfogadja és hitelesen közvetíti
szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

Autonómia és felelősség
– Egyszerűbb, begyakorolt
feladathelyzetekben képes az önálló
feladatvégzésre.
– Újszerű vagy összetettebb feladat
esetén irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
– Irányítással értékelni tudja saját
munkáját.
– Egyszerű feladathelyzetekben
önállóan és felelősséggel dolgozik.
– Összetettebb feladatok esetén is
elégséges az útmutatás a szoros irányítás
helyett.
– Kialakul a felelősségtudat, és
megjelenik az önkontroll az elvégzett
munka értékelésében.

– Általánossá válik az önkontroll és a
rendszeres reflexió a saját tanulási és
munkatevékenységre.

– Az önállóság és az önkontroll a
munkavégzésben,
problémamegoldásban és tanulásban
egyaránt jellemző.
– Felelősséget vállal saját
tevékenységéért, a rábízott kisebb
csoport, közösség munkájáért.

– Önállóan végzi munkáját, folyamatos
önellenőrzés mellett.
– Felelősséget érez saját és az általa
vezetett szakmai csoport munkájáért,
eredményeiért és kudarcaiért.
– Döntéseit a szakterület jogi, etikai
szabályainak figyelembevételével hozza.
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Képességek
– A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai)
alapszintű fejletsége jellemzi.
– Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás
alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok,
algoritmusok használatát igényli.
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Tudás
– Ismeri egy adott témakör alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait.
– Rendelkezik az alapvető anyanyelvi, logikai és eszköztudással.
– Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat
és eszközöket.
– Érti és betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási
szabályait.
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– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó
tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb
irányait és pontosan kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon
szakterületekhez való kapcsolódását.
– Részletekbe menően ismeri az adott szak, illetve tanulmányi
terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és
probléma-megoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi
kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
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– Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és
specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan
kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek
kutatási szintű ismeretével.
– Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket,
terminológiát.
– Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához
szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel.

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések
alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására
és adekvát értékelő tevékenységre.
– Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel.
– Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok
megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására,
megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával)
megoldására.
– Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát,
számítástechnikai, könyvtári forrásait.
– Képes a másokkal való kooperációra.
– Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak
megfelelően felhasználni szakmai tudását.
– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések
különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális
összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát
értékelő tevékenységre.
– Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok
megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati hátér feltárására,
megfogalmazására.
– Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris
megközelítésére.
– Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe.
– Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit,
magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait használni, ezeket
feldolgozni.
– Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható
kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének
gyakorlati alkalmazására.
– Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos
formájú összefoglalók, elemzések készítésére.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak
megfelelően felhasználni szakmai tudását.
– Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális
összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az
ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre.
– Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos
ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
– Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati
vonatkozásainak kreatív kidolgozására.
– Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott
tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és
megközelítéseket kialakítani.
– Képes előre nem látható szakmai problémák azonosítására, és az
azok megoldásához szükséges kutatási szintű részletes elvi és
gyakorlati háttér feltárására.
– Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a
személyes és közösségi lét szempontjából releváns, átfogó
összefüggések felépítésére és közvetítésére.

– Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli
szakmája társadalmi helyét és szerepét,
alapvető viszonyát a világhoz.
– Nyitott szakmája átfogó
gondolkodásmódjának és gyakorlati
működése alapvető jellemzőinek hiteles
közvetítésére, átadására.
– Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

– Önállóan végzi az átfogó, megalapozó
szakmai kérdések végiggondolását és
adott források alapján történő
kidolgozását
– A szakmát megalapozó nézeteket
felelősséggel vállalja.
– Együttműködés és felelősség jellemzi
az adott szakterület képzet
szakembereivel.
– Tudatosan vállalja szakmája etikai
normáit.

– Ismeri és vállalja azokat az átfogó és
speciális viszonyokat, azt a szakmai
identitást, amelyek szakterülete sajátos
karakterét, személyes és közösségi
szerepét alkotják. Ez alapozza meg
fejlődő hivatástudatát.
– Képes szakmája összefoglaló és
részletezett problémaköreinek
megértésére és hiteles közvetítésére.
– Szakmai érdeklődése elmélyül,
megszilárdul.

– Jelentős mértékű önállósággal
rendelkezik átfogó és speciális szakmai
kérdések kidolgozásában, szakmai
nézetek képviseletében, indoklásában.
– Felelősséggel vállalja a kezdeményező
szerepét az együttműködés kialakítására.
– Egyenrangú partner a szakmai
kooperációban.
– Végiggondolja és képviseli az adott
szakterület etikai kérdéseit.

– Képviseli és saját témájához
kapcsolódva továbbfejleszti azokat a
relációkat, amelyek a szakterület
sajátosságából következően járulnak
hozzá az emberi önteremtés
folyamatához.
– Rendelkezik olyan érdeklődéssel és
tanulási képességgel, mely lehetővé
teszi a szakterület jelen pillanatban még
átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási
problémáinak azonosítását és
megoldását.
– Jellemző viszonyulása a szilárd
szakmai elköteleződés, az új utak
keresésére való elhivatottság
állandósulása, a kitartó munkavégzés
szükségességének elfogadása.

– Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és
kezdeményez új tudásterületeket, és
kezdeményez új gyakorlati
megoldásokat.
– Vezető szereppel és magas szintű
kooperációval képes részt venni az
elméleti és gyakorlati kérdések
megfogalmazásában.
– Képes egyenrangú, vitapartneri szerep
vitelére a terület szakembereivel.
– Felelősséggel vállalja szakmája
elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán
új etikai kérdések felvetését és
megválaszolását.
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– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének
alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait.
– Ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület legfontosabb
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
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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).
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