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A Kormány 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelete
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c) és f ) pontjában és az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 268. § (1) bekezdés 1., 5. és 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.)
a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A helyi iparűzési adó alanya az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon a hiteles
elektronikus irattá alakított meghatalmazás vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó minősített vagy
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat egyidejű csatolásával tehet az önkormányzati
adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentést.”
2. §		
Az Adóig. vhr. 15/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/C. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását és a csoportos társasági
adóalanyhoz történő csatlakozást engedélyező határozatában rendelkezik az alapító tagok és a csatlakozó tag
által bevallott, még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről és a csoportos társasági adóalany részére történő
előírásáról.
(2) A csoportos társasági adóalanyt alapító vagy az ahhoz csatlakozó tagok által a csoport létrejöttének napját, illetve
a csoporttagság kezdő napját megelőző adóévről benyújtandó bevallásban feltüntetett, még esedékessé nem vált
adóelőlegek törléséről és a csoportos társasági adóalany részére történő előírásáról az állami adó- és vámhatóság
– a bevallási határidőtől, a bevallás határidőt követő benyújtása esetén annak benyújtásától vagy a bevallás
javítása esetén annak javításától számított harminc napon belül – határozatban rendelkezik.
(3) Az állami adó- és vámhatóság által törölt előlegeket azok eredeti esedékességi időszakára, azok eredeti
esedékességi időpontjához igazodva kell a csoportos társasági adóalanynak megfizetnie.”
3. §		
Az Adóig. vhr. 16. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az adókötelezettséget érintő változás különösen)
„f ) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttag tekintetében a Tao tv. 2/A. § (2)–(4) bekezdésében
meghatározott feltételek nem vagy nem teljes körű teljesülése.”
4. §		
Az Adóig. vhr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét
a) az állami adó- és vámhatóság felé az 58. § szerint,
b) az önkormányzati adóhatóság felé az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 14. pontjában meghatározott – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított
módon – elektronikus fizetéssel is
teljesítheti.”
5. §		
Az Adóig. vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat,
a) az állami adó- és vámhatóság ötezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén október 31-ig,
b) az önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén szeptember 10-ig
az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után
felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére értesítést ad ki.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi
pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás
benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan
nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az állami adó- és vámhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén
elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.
(3) Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi
pótlékról elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására,
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adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be
a bevallását.”
6. §		
Az Adóig. vhr. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. A munkáltatói/kifizetői havi járulék adatszolgáltatáson alapuló elektronikus keresetkimutatás
24/A. § Az állami adó- és vámhatóság a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerinti
központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül a következő adatokat tartalmazó
keresetkimutatást, valamint a keresetkimutatás előállításának időpontját megküldi az Art. 131. § (24) bekezdése
szerinti címzetteknek:
a) a természetes személy neve és adóazonosító jele;
b) a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy munkáltatót is),
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett neve és adóazonosító száma;
c) a biztosítási jogviszony kezdete és megszűnésének időpontja;
d) az adóelőleg alapjának számításánál figyelembe vett, összevont adóalapba tartozó jövedelmek a havi adóés járulékbevallás szerinti részletezettséggel (ide nem értve az összevont adóalapot csökkentő első házasok
kedvezményének összegét és az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összegét);
e) az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg;
f ) az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege;
g) a külön adózó jövedelmek összesített adatai (a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg, az adó alapja, az adóalapot
terhelő adó és a tárgyévben levont adó összege);
h) az EGT tagállamban biztosított személytől levont ekho alapja és összege;
i) a nyugdíjast terhelő ekho alapja és összege;
j) a természetes személyt terhelő tizenöt százalékos ekho alapja és összege;
k) a gyermekgondozási díj (GYED) összege;
l) a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összege;
m) a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, munkarehabilitációs
díj, fejlesztési foglalkoztatási díj, rendvédelmi egészségkárosodási járadék, honvédelmi egészségkárosodási
járadék, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés
folyósításának, valamit az álláskeresési támogatás összege összesítve.”
7. §		
Az Adóig. vhr. 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/B. § (1) Az adóigazgatási eljárásban eljárási költség:
1. az eljárási illeték,
2. az igazgatási szolgáltatási díj,
3. az adózó megjelenésével kapcsolatos költség,
4. az adózó képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség,
5. a tanú, a hatósági tanú, valamint a más ügyében nyilatkozatot tevő természetes személy költségtérítése,
6. a szakértői díj,
7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
8. a fordítási költség,
9. a tolmács és a jelnyelvi tolmács díja,
10. az adózó, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
11. a végrehajtási költség,
12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
13. a szemle, a zár alá vétel, valamint a szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával összefüggésben felmerülő kártalanítás
összege,
14. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális
eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj nem
tartalmaz,
15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség,
16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás,
17. az ügygondnok munkadíja.
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(2) A tolmács és a jelnyelvi tolmács díjának megállapítására a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő
tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szabályai az irányadóak.”
8. §		
Az Adóig. vhr. 27/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem engedélyezhető személyes költségmentesség a meghatározott cselekmény
végrehajtása során a közreműködő szervezetet megillető közreműködői díjra.”
9. §		
Az Adóig. vhr. a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül, internetes
felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti, ha ezt az önkormányzat a saját informatikai rendszerén
vagy az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti rendszeren keresztül
lehetővé teszi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus fizetések tekintetében az 59. § a) pontja, a 60. §, a 61. §
(1) bekezdése, a 63. § és a 66. § irányadó.”
10. §		
Az Adóig. vhr. 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzatnál fennálló fizetési kötelezettség esetén az adózó a (3) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy
az önkormányzati adóhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére a (2) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott adatok mellett az önkormányzati adóhatóság EFER VPOS befizetések elszámolási számla számát adja
át.”
11. §		
Az Adóig. vhr. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett
kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság
1. az adózó – állami adó- és vámhatóságnál közvetlenül bejelentendő törzsadataira vonatkozó – egyedi bejelentéseivel,
változás bejelentéseivel kapcsolatban jár el,
2. lefolytatja az adóazonosító jel igazolás kiadásával kapcsolatos eljárást,
3. nyilvántartásba veszi a természetes személy levelezési címét,
4. lefolytatja a közösségi adószám kiadásával kapcsolatos eljárást,
5. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint értékhatár eléréséhez kapcsolódó bejelentést fogadja és
nyilvántartásba veszi,
6. nyilvántartásba veszi az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezést,
7. valamennyi szükséges adat rendelkezésre állása esetén javítja az Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel
összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot,
8. a papír alapon érkezett vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó
személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja, valamint a személyi jövedelemadó bevallási tervezet kiegészítésére
és papír alapon történő megküldésének igénylésére vonatkozó kérelmet teljesíti,
9. fogadja az átvezetési kérelmet, és intézkedik annak elbírálása iránt,
10. fogadja a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítására vonatkozó kérelmet, és intézkedik annak
elbírálása iránt,
11. az adószámla egészét vagy egyes adónemeit érintő észrevételt felveszi, és intézkedik annak elbírálása iránt,
12. az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás iránti kérelmet felveszi, és intézkedik a kérelem elbírálása iránt,
13. a gépjármű-forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó bejelentést nyilvántartásba veszi,
14. tájékoztatást nyújt az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről,
a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
15. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről,
16. egyedi tájékoztatást ad az adózó állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról,
az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb köztartozásokról, a képviseletre vonatkozóan nyilvántartott
adatokról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó által elmulasztott bevallásokról, az adózói minősítésről, valamint
az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás ügyintézéssel kapcsolatosan, továbbá
17. fogadja az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogást, és intézkedik annak elbírálása iránt.”
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12. §		
Az Adóig. vhr. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„99. § (1) E fejezet alkalmazásában adózónak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos
adóalany (a továbbiakban: áfa csoport), valamint a Tao tv. szerinti csoportos társasági adóalany (a továbbiakban: tao
csoport) is.
(2) Az áfa csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag az áfa csoport bevallásában szereplő, a 97. § a) pontja
szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet
megelőző év június 30-áig terjedő időszakban (vizsgált időszak) áfa csoport tagja volt, az adózó adóteljesítményének
számításakor az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni. A vizsgált időszak azon
része tekintetében, amelyben az adózó nem volt az áfa csoport tagja, az adóteljesítményének számításakor az általa
benyújtott áfa bevallásban szereplő, a 97. § a) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni, és az áfa csoport
bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A tao csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag a tao csoport bevallásában szereplő, a 97. § b) pontja
szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet
megelőző második év december 31-éig terjedő időszakban (vizsgált időszak) tao csoport tagja volt, az adózó
adóteljesítményének számításakor a tao csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.
A vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az adózó nem volt a tao csoport tagja, az adóteljesítményének
számításakor az általa benyújtott tao bevallásban szereplő, a 97. § b) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni, és
a tao csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.”
13. §		
Az Adóig. vhr. a következő 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 1.) megállapított 27/B. §-t a Korm. rendelet
1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
14. §		
Az Adóig. vhr.
1.
24. § (4) bekezdésében az „Art. 260. § a)–g) pontjában” szövegrész helyébe az „Art. 260. § (1) bekezdés
a)–g) pontjában” szöveg,
2.
45. § 1. pontjában az „állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő” szövegrész helyébe az „adóhatóságnál
teljesítendő” szöveg,
3.
48. §-ában az „Az adók módjára behajtandó köztartozás behajtása” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és
vámhatóság által megkeresésre végrehajtandó tartozás és meghatározott cselekmény végrehajtása” szöveg,
4.
63. § (1) és (2) bekezdésében az „állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
5.
66. § (2) bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „az adóhatóság” szöveg,
6.
1. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában az „adószámát vagy adóazonosító jelét” szövegrész helyébe az „adószámát,
adóazonosító jelét, csoportos adóalany kérelmező esetében a csoportazonosító számot” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti az Adóig. vhr.
1.
15. §-ában az „a rendelkezési nyilvántartásban, illetve” szövegrész,
2.
17. § (2) és (3) bekezdése,
3.
73. §-ában a „meghatalmazottja,” szövegrész,
4.
79. § (4) bekezdésében a „meghatalmazottját,” szövegrész,
5.
VIII. Fejezetének címében az „ , a díj megfizetésének és visszatérítésének” szövegrész.
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § 2020. február 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 264/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016.
(XII. 16.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Ha egy csoporton belül az összes biztosító vagy viszontbiztosító vonatkozásában a Felügyelet illetékes,
a csoportfelügyeleti hatósági feladatot is a Felügyelet látja el.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő minden más esetben – tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is –,
a csoportfelügyeleti hatósági feladatot a Felügyelet látja el, ha
a) a csoport élén egy biztosító vagy viszontbiztosító áll, és az ezt a vállalkozást engedélyező felügyeleti hatóság
a Felügyelet, vagy
b) a csoport élén nem egy biztosító vagy viszontbiztosító áll, valamint
ba) ha egy biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata egy biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi
holdingtársaság, és a biztosítót vagy viszontbiztosítót engedélyező felügyeleti hatóság a Felügyelet,
bb) ha egynél több, az Európai Unióban központi irodával rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata
ugyanaz a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, továbbá a vállalkozások egyikét abban
a tagállamban engedélyezték, ahol a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság központi
irodája van, és az abban a tagállamban engedélyezett biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti hatósága a Felügyelet,
bc) ha a csoport élén egynél több biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság áll, amelyek
központi irodája különböző tagállamokban van, továbbá az említett tagállamok közül valamennyiben van biztosító
vagy viszontbiztosító, és a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító felügyeleti
hatósága a Felügyelet,
bd) ha egynél több, az Európai Unióban központi irodával rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata
ugyanaz a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, továbbá az említett vállalkozások egyikét
sem abban a tagállamban engedélyezték, ahol a biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság
központi irodája van, és a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosítót vagy viszontbiztosítót engedélyező
felügyeleti hatóság a Felügyelet, vagy
be) ha a csoport anyavállalat nélküli csoport, vagy bármely, a ba)–bd) alpontban nem meghatározott körülmények
fennállása esetén, abban az esetben, ha a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező biztosítót vagy viszontbiztosítót
engedélyező felügyeleti hatóság a Felügyelet.
(3) Különleges esetekben az érintett felügyeleti hatóságok a Felügyelet kérésére dönthetnek úgy, hogy eltérnek
a (2) bekezdésben meghatározott kritériumoktól, ha azok alkalmazása a csoport szerkezetét és a biztosítók vagy
viszontbiztosítók különböző országokban folytatott tevékenységeinek relatív fontosságát figyelembe véve nem
lenne megfelelő, és másik felügyeleti hatóságot jelölhetnek ki csoportfelügyeleti hatóságnak.
(4) Ha a Felügyelet érintett felügyeleti hatóság, kérheti annak megvitatását, hogy a (2) bekezdésben foglalt kritériumok
megfelelők-e. Ilyen célú kezdeményezésre legfeljebb évente egyszer kerülhet sor.
(5) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz, hogy a csoportfelügyeleti hatóság kiválasztásáról a tanácskozási
kérelemtől számított három hónapon belül közös határozatot tudjanak hozni a felügyeleti hatóságok. A határozat
meghozatala előtt véleménynyilvánítási lehetősége van a csoportnak.
(6) Ha a kijelölt csoportfelügyeleti hatóság a Felügyelet, a csoport elé terjeszti a teljes körű indokolással ellátott közös
határozatot.
(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott három hónapos időszak alatt a Felügyelet mint érintett felügyeleti hatóság
az ügyet az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az EBFH elé utalta, akkor az érintett felügyeleti hatóságok
elhalasztják közös döntésüket, és megvárják az EBFH által az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdése alapján
esetlegesen hozott határozatot, majd az EBFH határozatának megfelelően hozzák meg saját közös határozatukat.
(8) Ha a Felügyelet érintett felügyeleti hatóság, irányadónak ismeri el a (7) bekezdés szerinti közös határozatot és
teljesíti az abban foglaltakat.
(9) A három hónapos időtartam az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (2) bekezdése szerinti egyeztető időszaknak
minősül.
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(10) A három hónapos időtartam vége után vagy a közös határozat meghozatala után az ügy már nem utalható
az EBFH elé.
(11) Ha Felügyelet a kijelölt csoportfelügyeleti hatóság, a csoport és a felügyeleti kollégium elé terjeszti a teljes körű
indokolással ellátott, közös határozatot.
(12) Ha a (3)–(11) bekezdés szerinti eljárásban nem születik közös határozat, és a (2) bekezdés alapján a Felügyelet
lenne a felügyeleti hatóság, akkor a csoportfelügyeleti hatóság feladatát a Felügyelet látja el.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló,
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 247. cikkének való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2019. (X. 17.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes
szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (3) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának
az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és
működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a következő
11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A valós idejű ügyfél-átvilágítással egyenértékű a 6–11. §-ban foglalt szabályok szerint elvégzett nem valós
idejű ügyfél-átvilágítás abban az esetben, ha azt
a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17. pont j) és l) alpontja szerint elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülő,
az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisában szereplő szolgáltató vagy
b) az Eüsztv. 42/A. §-a szerint szolgáltatást igénybe vevő piaci szereplő
végzi auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, és annak során az ügyfél az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási
szolgáltatással azonosítja magát.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elektronikus azonosítási szolgáltatás megvalósítása érdekében a szolgáltató
a) az ügyfél elektronikus azonosítását igénylő elektronikus kapcsolattartás során a belső piacon történő elektronikus
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk
(2) bekezdése szerinti „jelentős” vagy „magas” biztonsági szintű elektronikus azonosítást követel meg,
b) az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján csatlakozik az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatáshoz, és
annak segítségével biztosítja, hogy az ügyfél-átvilágítás során az ügyfél azonosítsa magát,
c) az általa biztosított auditált elektronikus hírközlő eszköz útján a KAÜ-től visszakapott információk alapján ellenőrzi
az ügyfél személyazonosságát, és
d) az auditált elektronikus hírközlő eszköz használatával a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
nyilvántartásának igénybevételével ellenőrzi az ügyfél által bemutatott okmány érvényességét.
(3) A 9. §-ban meghatározott eseteken túl a szolgáltató nem hajtja végre az ügyfél-átvilágítást akkor sem, ha az ügyfelet
az átvilágítás során nem sikerül az elektronikus azonosítási szolgáltatással megfelelően azonosítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2019. (X. 17.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (2) és
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során,
az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. § (3) bekezdése
szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja a következő cj) alponttal egészül ki:
[A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az (1) és (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:]
„cj) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 73. § (2) bekezdés c) pontja és 75. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti döntések,”
(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök
hoz döntést – az (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a pénzforgalmi, a pénzfeldolgozási és a készpénzforgalmazási tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége, valamint a c) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett
intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,
c) az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. § (3) bekezdése
szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”
(4) A Rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést
– az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a Pénzpiaci
jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az eljárást megszüntető, az eljárást felfüggesztő,
a felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az idéző végzést, továbbá az egyidejűleg, azonos adattartalommal, több
felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,
b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyatatott, cél-, téma-,
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés.
(6) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető
igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve
folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
ide nem értve az egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő határozatot,
c) az MNB tv. 64. § (1) bekezdés b) pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban hozott
határozat,
d) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények, biztosítók, pénztárak, biztosítási,
tőkepiaci közvetítők, valamint a független pénzpiaci közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes és
rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,
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e) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt
információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,
f ) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz
szükséges –, a felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,
g) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot meghaladó
összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,
h) a Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály által előkészített, megállapítást tartalmazó döntés, a felügyeleti
ellenőrzést megindító és lezáró végzés,
i) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.”
(5) A Rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (1a) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés
c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján, a vezetése alatt álló
szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes intézkedés alkalmazása,
b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint az (1a) bekezdés b) pontja szerint elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos
végzések, ideértve az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére
való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.”
(6) A Rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa) idéző végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,
b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.”
(7) A Rendelet 2. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A Hatósági képzési és nyilvántartási főosztály vezetője hoz döntést a feladatkörébe tartozó, az 1. § a) pontja
szerinti következő esetekben:
a) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása,
b) a 2. § (6) bekezdés h) pontja alá nem tartozó egyéb végzések.”
2. §		
A Rendelet
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában a „hitelitézetben” szövegrész helyébe a „hitelintézetben” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés felvezető szövegében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1), (1a)” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „vállakozásokról” szövegrész helyébe a „vállalkozásokról” szöveg,
d)
2. § (2) bekezdés c) pont ci) alpontjában a „finaszírozása” szövegrész helyébe a „finanszírozása” szöveg,
e)
2. § (8) bekezdés b) pontjában és 2. § (10) bekezdés b) pontjában a „tevékenység ellenőrzésével” szövegrész
helyébe a „tevékenység, a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés
c) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a vezetése alatt álló szervezeti egység
általi ellenőrzésével” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2019. (XI. 14.) MNB rendelete
az „Esztergom, Várhegy és Víziváros Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – az „Esztergom, Várhegy és Víziváros” nemzeti emlékhely tiszteletére – „Esztergom, Várhegy
és Víziváros Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. november 15.

2. §

(1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján az „Esztergom, Várhegy és Víziváros” nemzeti emlékhely részét képező várkápolna belső
részének – apostol freskókkal díszített ülőfülkés falrészlet – ábrázolása látható. Az ábrázolás felett, kissé balra, egymás
alatti két sorban, jobbra rendezve a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali szélén,
fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, középen, egymás alatti két sorban a „2019” verési évszám és a „BP.”
verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján az „Esztergom, Várhegy és Víziváros” nemzeti emlékhely épületeinek – az Érseki Palota, a vár
és a Főszékesegyház (Bazilika) – ábrázolása látható. Az ábrázolás felett, középen az „ESZTERGOM”, az emlékérme
szélén, félköriratban, fent a „NEMZETI EMLÉKHELY”, lent, kissé balra a „VÁRHEGY ÉS VÍZIVÁROS” felirat olvasható.
A vár ábrázolásától balra a nemzeti emlékhelyek emblémája, a Főszékesegyház (Bazilika) ábrázolása alatt Tóth Zoltán
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.
4. §		
Ez a rendelet 2019. november 15-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával összefüggésben
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára
399 747 600 forint,
b)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 55 908 990 forint,
c)
XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 13 200 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XV.

XII.

XI.

8

14

2

12

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

K5

K5

K5

K3

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

XI.

XV.

XII.

8

2
14

12

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1 példány

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Alcím
név
Kiemelt előirányzat
neve

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Összesen

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti park igazgatóságok
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár

Fejezet
név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

237287

004273
271134

015558

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Cím
név

468 856 590

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti park igazgatóságok
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

237287

271134

004273

015558

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

1. melléklet az 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

-468 856 590

55 908 990
13 200 000

399 747 600

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-468 856 590

13 200 000

55 908 990

399 747 600

Módosítás
(+/-)

II. n.év

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

III.n.év

468 856 590

IV.n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat száma

forintban
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A Kormány 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozata
a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról
A Kormány,
figyelemmel a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség
különjogainak biztosításáról szóló, 1992. november 6-án elfogadott Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) foglaltakra,
méltányolva a Muravidéken őshonos magyar nemzeti közösség gazdasági alapjainak fejlesztését szlovén állami forrásból támogató
programot, továbbá
figyelembe véve az Egyezmény végrehajtását felügyelő, a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén
fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. melléklet 17. pontjában foglalt
ajánlást,
1. egyetért a Rába-vidéken élő szlovén nemzetiség számára gazdasági alapot teremtő, célzott, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást biztosító támogatási rendszer létrehozásával;
2. egyetért azzal, hogy a célzott támogatási rendszer alapját az Országos Szlovén Önkormányzat által 2018-ban
elfogadott térségfejlesztési program képezze;
3. támogatja a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programban megjelölt, alábbi fejlesztési célok megvalósítását:
a)
a helyi gazdaság versenyképességét javító fejlesztések, különösen az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások
együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és
termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése,
b)
helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing,
c)
a hálózatos infrastruktúra (köz- és kerékpárutak, szennyvíz- és csatornahálózat, ár- és belvízvédelmi
létesítmények) fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése,
d)
a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása,
e)
a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló
programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése;
4. a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program célterületét képező települések körét az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
Alsószölnök/Dolnji Senik,
b)
Apátistvánfalva/Števanovci,
c)
Felsőszölnök/Gornji Senik,
d)
Kétvölgy/Verica-Ritkarovci,
e)
Orfalu/Andovci,
f)
Szakonyfalu/Sakalovci,
g)
Szentgotthárd/Monošter;
5. egyetért a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának megvalósításához szükséges költségvetési támogatás
biztosításával a 2020–2023 közötti időszakban, összesen legfeljebb 898 520 000 forint összegben;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programnak az 1–5. pontban rögzítettek
figyelembevételével történő megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2020. évben legfeljebb 224 630 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára,
b)
a 2021–2023 közötti időszakban összesen 673 890 000 forint biztosításáról a XV. Pénzügyminisztérium fejezet
javára, az alábbi éves bontásban:
ba)
a 2021. évben 224 630 000 forint,
bb)
a 2022. évben 224 630 000 forint,
bc)
a 2023. évben 224 630 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a)
az 5. pont szerinti költségvetési támogatás felhasználására dolgozza ki a hatékony és átlátható forrásfelhasználás
szabályait, az irányítás és a végrehajtás szervezeti rendszerét, valamint a felhasználás ellenőrzését biztosító
mechanizmust,
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b)

gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási rendszer működtetéséről, és annak során biztosítsa a koordinációt
a feladatkörükben érintett miniszterek és az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2020. február 28.
a b) alpont tekintetében 2020. március 1-jétől folyamatos
8. felhívja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy a pénzügyminiszter és a feladatkörükben
érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a 3. pont c) alpontja szerint előkészítendő beruházások Magyar Falu
Program keretében történő megvalósításának lehetőségét;
Felelős:
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
pénzügyminiszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a szlovén
Rába-vidék térségfejlesztési program végrehajtásának előrehaladásáról, esetleges folytatásának indokoltságáról
és az e határozatban rögzített vissza nem térítendő költségvetési támogatás felhasználásáról készítsen szakmai
beszámolót a Kormány részére az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2024. május 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1620/2019. (X. 28.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló
2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
az alábbiakról határoz:
1. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
a)
4. pont b) alpontjában az „1550” szövegrész helyébe az „1750” szöveg,
b)
4. pont c) alpontjában az „1400” szövegrész helyébe az „1600” szöveg,
c)
4. pont d) alpontjában az „1300” szövegrész helyébe az „1500” szöveg
lép.
2. Hatályát veszti a Korm. határozat 4. pont nyitó szövegrészében az „a 2018. évben” szövegrész.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1623/2019. (X. 31.) Korm. határozata
az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Programja 2020. évi pályázati körében benyújtani
javasolt pályázatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Strukturálisreform-támogató Program 2020. évi pályázati körében Magyarország a következő
témakörökben nyújtson be pályázatot:
a)
A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 megvalósításának és
értékelési rendszere kidolgozásának szakértői támogatása,
b)
Cégutódlás Tervezését és Végrehajtását Támogató Program,
c)
Ajánlások tervezése egy magyarországi Fenntartható Tőkepiaci Stratégiához és Akciótervhez,
d)
Kapacitás- és folyamatmenedzsment-fejlesztés a transzferárazás területén a legjobb nemzetközi tapasztalatok
felhasználásával,
e)
A szociális gazdasági szektor erősítése és bővítése a foglalkoztathatóság javítására és a szegénység
csökkentésére a hátrányos helyzetű térségekben,
f)
A kisgyermekes édesanyák családorientált, rugalmas foglalkoztatásának elősegítésére irányuló szakpolitika
megerősítése és gyakorlati alkalmazása a munkaerőpiacon, az ehhez kapcsolódó foglalkoztatási formák
támogatása a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében,
g)
A Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat ügyintézési folyamatainak és informatikai rendszerének felülvizsgálata,
valamint egy új rendszerfejlesztési koncepció kidolgozása,
h)
A vízgazdálkodás és a Közös Agrárpolitika végrehajtásának összehangolása,
i)
A körforgásos gazdaság bevezetése és a hulladékgazdálkodás kihívásainak kezelése,
j)
A magyar felsőoktatás digitális átállásának stratégiai támogatása,
k)
Zöld és kék települési infrastruktúra támogatása,
l)
Az Országos Vérellátó Szolgálat szervezetfejlesztési stratégiájának kialakítása nemzetközi vérellátó intézmények
legjobb gyakorlatainak felhasználásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban felsorolt pályázatok technikai benyújtásáról
az Európai Bizottság Strukturálisreform-támogató Szolgálata felé.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozata
a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 elfogadásáról
A Kormány elfogadja a 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének
stratégiáját (a továbbiakban: KKV Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a KKV Stratégiát;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 2021–2027 közötti tervezési
időszak európai uniós támogatásai, valamint a korábbi évek operatív programjaiból visszaforgó pénzeszközök
felhasználásának tervezésekor vegyék figyelembe a KKV Stratégia céljait és intézkedéseit;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – dolgozza ki
a KKV Stratégia finanszírozási hátterét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. december 31.
4. felkéri az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott feladatterv és a KKV Stratégiában szereplő
intézkedések végrehajtásához szükséges lépéseket tegyék meg.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozathoz
A KKV Stratégia kiemelten kezelendő feladatainak intézkedési és ütemterve
Sorszám

Felelős

Feladat

Határidő

1.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A KKV Stratégia kiemelten kezelendő
feladatait tartalmazó zászlóshajó
intézkedések Kormány elé terjesztése és
a KKV Stratégia végrehajtásának további
feladatait tartalmazó éves intézkedési
terv elkészítése.

minden év május 15.

2.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

Évente jelentés készítése a KKV Stratégia
végrehajtásáról a Kormány részére.

minden év május 15.

3.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

A KKV Stratégia naprakészségének és
folyamatos fejlesztésének érdekében,
kétévente a KKV Stratégia értékelésének
és felülvizsgálatának elvégzése.

első alkalommal:
2021. december 31.

4.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter és
az érintett miniszterek

A KKV Stratégia végrehajtását támogató
elemzési tevékenységek és konzultációs
testületek, fórumok és folyamatok
rendszerének kialakítása.

2019. december 31.
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5.

pénzügyminiszter, igazságügyi
miniszter és az érintett
miniszterek

Akcióterv készítése az üzleti szabályozási
környezet versenyképességének javítása,
illetve a vállalkozások működését
meghatározó igazgatási folyamatok
nemzetközi összehasonlításban is
érzékelhető javítása érdekében.

2020. március 31.

6.

pénzügyminiszter

A kisvállalkozások számára létrehozott
adónemek kiterjesztése és megerősítése.

2020. január 1-től
folyamatosan

7.

pénzügyminiszter

Az egyéni vállalkozók adóbevallásának
egyszerűsítése.

2020. január 31.

8.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter és az érintett
miniszterek

A vállalkozások adminisztrációs terheinek
folyamatos csökkentése érdekében
rendszeres konzultáció folytatása
a vállalkozásokkal és az őket képviselő
szervezetekkel és javaslatok kidolgozása
a konzultáció eredményeinek
felhasználásával.

2019. november 30-tól
folyamatosan

9.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Kormányzati szolgáltatásokat nyújtó
online platform elindítása a vállalkozók
részére.

2020. június 30.

10.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A Magyar Multi Program elindítása
a nagy növekedésre képes és innovációs
potenciállal bíró kis és közepes méretű
vállalatok fejlesztése érdekében.

azonnal

11.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A Modern Mintaüzem Program
elindítása a magyar kkv-k megújulásának
támogatása érdekében.

2019. november 30.

12.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Program kidolgozása a hátrányos
térségekben működő kkv-k
fejlesztéseinek támogatása érdekében.

2019. november 30.

13.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
A Magyar Tőkealap Program kidolgozása
külgazdasági és
és elindítása, továbbá a kkv-kat támogató
külügyminiszter,
tőkealapok rendszerének áttekintése és
pénzügyminiszter, nemzeti
megerősítése a hazai vállalkozások piaci
vagyon kezeléséért felelős tárca
terjeszkedése érdekében.
nélküli miniszter

2020. június 30.

14.

nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter

A gazdaságfejlesztési városi alapok
rendszerének kidolgozása és elindítása
meghatározott városok gazdaságának
fejlesztése érdekében.

azonnal

15.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli
miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter

A támogatott kkv-finanszírozás
koordinációs mechanizmusának
kialakítása a kkv-finanszírozási
programokat működtető vagy a kkvfinanszírozáshoz kapcsolódó kormányzati
hatáskörrel bíró szervezetek széles körű
együttműködésének érdekében.

2019. november 30.
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16.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter,
pénzügyminiszter,
nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli
miniszter, külgazdasági és
külügyminiszter, agrárminiszter

Kkv-finanszírozási alstratégia készítése.

2020. június 30.

17.

külgazdasági és
külügyminiszter, innovációért
és technológiáért felelős
miniszter

Az exportképes kkv-k körét szélesítő
program kidolgozása és elindítása.

2019. december 15.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

A felnőttképzés pályakövetési
rendszerére, valamint a munkaerőpiac
rövid, közép- és hosszú távú előrejelző
rendszerére vonatkozó koncepció
kidolgozása.

2020. december 31.

innovációért és technológiáért
felelős miniszter

Tanácsadási és mentorálási
szolgáltatások piacát fejlesztő
intézkedések kidolgozása, amelyekkel
a vállalkozások tulajdonosainak és
vezetőinek generációváltása hatékonyan
támogatható.

2019. november 30.

18.

19.
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
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kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Balog Zita Mária (5700 Gyula, Gábor Áron utca 43/A) bejelentése:
MD5SA5927201−MD5SA5927250
sorszámú számlatömb elveszett (az utolsó kiállított számla
sorszáma: MD5SA5927231, az utolsó kiállított számla dátuma:
2019. július 9.), használata 2019. július 10-től érvénytelen.
*
A Groupama Biztosító Zrt. bejelentése:
1120511–1120540
8053251–8053300
sorszámú nyugtatömb és ICR csekktömb használata 2019.
október 2-től érvénytelen.
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A pénzügyminiszter közleménye
a 2020. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről
A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben jelöli ki a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági
tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a munkavédelmi, valamint a munkaügyi hatóságokat.
A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által megállapított és közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. §-a alapján a következő
irányelveket adom ki.

I. ÁLTALÁNOS ELVEK
1. A munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására
és érvényesítésére, ezáltal a munkahelyeken az elsődleges megelőzés szolgálatára épüljön. A szakmai tevékenység
tükrözze a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során mutatkozzon meg
az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt.
2. A miniszter, valamint a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság célja, hogy a munkavédelmi előírások végrehajtását
és a megelőzést szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenységével következetesen elősegítse az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok ellenőrzését és megtartását. A rendelkezésre álló
erőforrásaival a munkavédelmi hatóság növelje az ellenőrzések hatékonyságát, különös tekintettel az építésgazdaság
általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását
célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozatra.
3. A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása.
4. A munkavédelmi hatóság jogkövető gyakorlatában jusson érvényre a szolgáltató közhatalom elve, a bizalom,
a tisztesség és a következetesség, valamint a komplexitás az egységes, fokozatos és arányos intézkedésekben.
Azoknál a munkáltatóknál, akiknél a hatósági intézkedések ellenére nem tapasztalható jogkövető magatartás, teljes
hatósági szigorral kell fellépni. A munkavédelmi ellenőrzés során megállapított jogsértések miatt kiszabható szankciók
alkalmazását az Mvt. és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény határozza meg.
Az Mvt. 81-82. §-ai szerinti esetekben a súlyos veszélyeztetést megvalósító munkáltatóval szemben a munkavédelmi
hatóság munkavédelmi bírságot szab ki. A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírságot szab ki azzal a természetes
személlyel szemben, aki a szervezett munkavégzés során az Mvt. 82/D. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
valamely magatartást megvalósítja.

II. A MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉS ELVEI
A 2020. ÉV KIEMELT ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI CÉLJAI
1. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság növelje az ellenőrzések hatékonyságát azok tervezésével, az előzetes
bejelentéssel végzett és elsősorban a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltatók gyakoribb és
tartalmában részletesebb ellenőrzéseivel.
2. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a munkahelyen a munkabiztonsági szabályszegések és a munkaegészségügyi
kóroki tényezők feltárására és vizsgálatára egyaránt térjen ki. A munkavédelmi eljárások során gyors és szakszerű
eljárással segítse a munkavállalókat ért jogsértések felszámolását.
3. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság minél több olyan munkahelyen folytasson munkavédelmi ellenőrzést,
ahol veszélyes munkaeszközt és technológiát alkalmaznak, zajjal, kéz-karrezgéssel, veszélyes anyagokkal, illetve
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keverékekkel, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával, biológiai kóroki tényezők jelenlétével járó tevékenységet
folytatnak.
4. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság vizsgálja fokozottabban a kiemelt védelemre szoruló munkavállalók
csoportjainak (fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott
munkaképességűek, mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalók) foglalkoztatási körülményeit.
5. A Pénzügyminisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének
évenkénti áttekintéséről szóló jelentést az Mvt. 14. § (1) bekezdés e) pontja alapján elkészíti – a munkavédelmi
hatóságok és az érintett minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenységéről szóló jelentései alapján – a miniszter
részére, közzététel céljából.

A 2020. ÉVI KIEMELTEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
1. A munkavédelmi tartalmú ismeretekről fokozott mértékű tanácsadással kell segítséget adni – különösen a mikro,
kis- és középvállalkozások, a magánmunkáltatók és a szakképző intézmények, a szakképzésben gyakorlati képzőként
résztvevők, a közfoglalkoztatók, valamint a munkaerő-kölcsönzésben érintett munkáltatók részére –, hogy ismerethiány
miatt ne történjen szabálytalan munkavégzés, illetve ne következzen be munkabaleset vagy egészségkárosodás,
valamint már az oktatás során kapjon hangsúlyt a szabályos munkavégzés, a munkahelyi egészség és biztonság.
2. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok fektessenek hangsúlyt a proaktív tájékoztatásra, tartsanak saját vagy
közös rendezésű nyílt napokat. Az egyik nyílt nap „A munkában megrokkantak és elhunytak emléknapja” hetében
kerüljön megrendezésre.
3. Az Mvt. 81/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott feladatokkal kapcsolatban a részletes
teljesítménymutatókat a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok részére a 2020. évre vonatkozó munkavédelmi
szakmai teljesítmény-célkitűzés tartalmazza.

AZ ELLENŐRIZENDŐ FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, SZAKMÁK, ÁGAZATOK
1. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok fordítsanak fokozott figyelmet a különösen veszélyes foglalkoztatási
ágazatok munkavédelmi ellenőrzésére, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és
az egészségügy.
2. A munkavédelmi oktatások tartalmi vizsgálatát a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak alapján, elsősorban szabálytalan
munkavégzés esetén szükséges elvégezni.
3. Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatának elvégzésével kell a figyelmet ráirányítani az ágazat
legsúlyosabb veszélyforrásaira.
4. A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti
helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján tartsanak saját tervezésű célvizsgálatot az indokolt
tevékenység, szakma vagy ágazat munkavédelmi ellenőrzésére és a tapasztalatokról szóló számszaki és szöveges
összefoglalót küldjék meg a miniszternek.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A. § (1) bekezdése alapján a következő irányelveket
adom ki.

I. ÁLTALÁNOS ELVEK
1. A miniszter, valamint a munkaügyi ellenőrzést végző hatóság célja, hogy a 2020. évben is kiemelt figyelmet kell
fordítani a munkaügyi előírások végrehajtását szolgáló felvilágosító tevékenység ellátására, igényeknek megfelelő
további erősítésére oly módon, hogy az következetesen elősegítse a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatását.
A gazdasági fejlődés nyomán alakuló, illetve erősödő, jogkövetésre törekvő vállalkozások, valamint a munkaerőpiacra
lépő munkavállalók tájékoztatása érdekében különösen fontos az egyértelmű és megbízható információk közvetítése.
2. A munkaügyi hatóság fő célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaival minél hatékonyabban hozzájáruljon a gazdaság
további fehérítéséhez a munkaerőpiac területén, különös tekintettel az építésgazdaság általános fejlesztését,
az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai

11. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1441

építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozatra.
Ennek kulcsfontosságú tényezője, hogy a munkavállalók rendelkezzenek a tényleges munkaidejüknek megfelelő
bejelentett jogviszonnyal, amely által több területen is előrelépés érhető el. Amellett, hogy a munkavállalók alapvető
jogai érvényesülnek, csökken a jogkövető vállalkozások versenyhátránya és ez segíti a meglévő munkahelyek
megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.
3. A munkaügyi hatósági feladatellátás során törekedni kell az országosan egységes gyakorlat további erősítésére.
4. A munkaügyi hatósági ellenőrzés, illetve eljárás alapján a munkavállaló garanciális jogainak érvényesítését, egyben
a prevenciót szolgáló, a jogszabályoknak megfelelő – szükséges és arányos – intézkedéseket, jogkövetkezményeket
az eljárási határidők fokozott betartása mellett kell alkalmazni.

II. A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS ELVEI
1. A munkaerőpiac szereplőinek információs igényei, valamint a jogszerű foglalkoztatás támogatása céljából legalább
félévente egy-egy nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása szükséges az alapvető foglalkoztatási
szabályokról, azok esetleges változásairól. A fő cél, hogy mind a munkavállalók, mind a munkáltatók ismerjék
a munkaviszonyból származó legfontosabb jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára egyértelműen
körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés keretében vizsgálandó munkajogi előírások köre
(prevenció).
2. A munkaügyi ellenőrzés elsődleges feladata a legsúlyosabb jogsértés, a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása.
Ezen túlmenően kiemelt cél a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása, így különösen
a munkabérhez, valamint a Magyarország Alaptörvénye által is biztosított pihenőidőhöz, éves fizetett szabadsághoz
való jog érvényesülésének, illetve az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő munkaidő nyilvántartására vonatkozó
jogszabályok megtartásának ellenőrzése.
3. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok törekedjenek az ellenőrzések arányos ágazati elosztására, arra is tekintettel,
hogy a megelőző évben munkaügyi jogsértésekkel leginkább érintett ágazatok, illetve ellenőrzésbe a megelőző
évben be nem vont egy-egy ágazat is a vizsgálatok része legyen.
4. A munkaügyi ellenőrzések legalább 20%-a érje el az építőipar területén működő munkáltatókat.
5. A munkaügyi ellenőrzések legalább 5%-a érje el a mezőgazdaság területén működő munkáltatókat.
Ettől eltérően a főváros területén végzett ellenőrzések esetén a munkaügyi ellenőrzések legalább 5%-a érje el
a mezőgazdaság, illetve a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő
munkáltatókat (TEÁOR’08 Struktúrája szerint A. és C. 10. 11.).
6. A munkavállalók rendezett jogviszonyának biztosítása és a legális (adózó) munkahelyek számának növelése
érdekében bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően kell vizsgálni
– utóellenőrzés keretében – a döntés végrehajtását.
7. A munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok a területi sajátosságokat figyelembe véve évente legalább egy alkalommal
tartsanak vizsgálatot (akcióellenőrzés, célvizsgálat), tekintettel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére,
a jellemző kiemelt szabálytalanságok visszaszorítása érdekében.
8. A Pénzügyminisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól
a munkaügyi ellenőrzést végző hatóságok jelentései alapján – a jogszabályok érvényesülésének visszaigazolása
érdekében – éves összefoglaló értékelést készít.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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