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II. Törvények

2012. évi CI. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról*

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17. § (1) bekezdése

következõ mondattal egészül ki:

„A pénzügyõrt megilletõ pótszabadság tekintetében a Hszt. 326. § (1) bekezdése, 326/A. §-a , valamint a 328. §

(4) bekezdése nem alkalmazható.”

2. § A NAV tv. 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hivatásos állományba való felvétellel egyidejûleg a befejezett tanulmányainak megfelelõen a hivatásos

állomány pályakezdõ tagját hadnaggyá, zászlóssá vagy õrmesterré kell kinevezni. A tanulmányait a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán vám- és jövedékigazgatási vagy pénzügyi nyomozó szakirányon

kiváló eredménnyel végzett pályakezdõt eggyel magasabb rendfokozatba kell kinevezni.”

3. § A NAV tv. 17/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A vezetõ munkakört betöltõ pénzügyõrre a (2) bekezdés nem alkalmazható.”

4. § A NAV tv. 17/E. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 150 órán belüli túlszolgálat díjazása abban az esetben engedélyezhetõ, ha a túlszolgálat pénzbeni

megváltásához szükséges pénzügyi fedezet elõzetesen biztosított.”

5. § A NAV tv. 19. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Vezetõi munkakörök, vezetõi kinevezés, vezetõi kinevezés módosítása”

6. § A NAV tv. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A fõosztályvezetõ helyettesítésére szervezeti egység vezetése nélkül egy fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör

tölthetõ be.”

7. § A NAV tv. a következõ 19/A–19/E. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) Vezetõi kinevezést csak felsõfokú iskolai végzettségû, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy

a szakvizsga alól adott, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének teljes körû mentesítésével

rendelkezõ kormánytisztviselõ kaphat.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a vezetõi kinevezéskor a kormánytisztviselõ nem rendelkezik jogi vagy

közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstõl számított két éven belül le kell tennie. Ha szakvizsga-kötelezettségét

e határidõn belül a kormánytisztviselõ számára felróható okból elmulasztja, a kormánytisztviselõt a kinevezés

módosításával a képzettségének, végzettségének megfelelõ nem vezetõi munkakörbe kell helyezni, ha ilyen

munkakör nem biztosítható, a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell

szüntetni. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidõbe nem számít bele a harminc napot meghaladó

fizetés nélküli szabadság vagy keresõképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés idõtartama.

19/B. § (1) Vezetõi kinevezést csak szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû, legalább középfokú szaktanfolyamot

végzett pénzügyõr kaphat.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a vezetõi kinevezéskor a pénzügyõr nem rendelkezik középfokú szaktanfolyami

végzettséggel, azt a kinevezéstõl számított két éven belül le kell tennie. Ha a középfokú szaktanfolyamot e határidõn

belül a pénzügyõr számára felróható okból nem végzi el, a pénzügyõrt a kinevezés módosításával a képzettségének,

végzettségének megfelelõ nem vezetõi munkakörbe kell helyezni, ha ilyen munkakör nem biztosítható, a pénzügyõr
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hivatásos szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. A középfokú szaktanfolyami végzettség

megszerzésére nyitva álló határidõbe nem számít bele a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy

keresõképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés idõtartama.

19/C. § (1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a vezetõi kinevezés határozatlan idõre szól.

(2) Vezetõi kinevezés helyettesítés céljából határozott idõre is adható. A helyettesítés céljából adott határozott idejû

vezetõi kinevezés meghosszabbítható.

(3) A tartós külszolgálat idõtartamára – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – vezetõi kinevezés határozott idõre is

adható.

19/D. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetõt indokolás és az érintett beleegyezése nélkül a kinevezés

módosításával más vezetõi munkakörbe, vagy képzettségének, végzettségének megfelelõ nem vezetõi munkakörbe

helyezheti.

(2) Az érintettet a kinevezés módosításától számított 5 munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére

– a nyilatkozattétel idõpontjától kezdõdõen – fel kell menteni. Az érintett felmentése esetén a kinevezés-módosítást

megelõzõen betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési idõre járó

illetmény, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor. Ilyen esetben

a pénzügyõr felmentési ideje – azonosan a kormánytisztviselõjével – két hónap.

(3) Ha az (1) bekezdés alkalmazása során az ott meghatározott munkakör nem biztosítható, az érintett kormányzati

szolgálati jogviszonyát, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.

19/E. § Ha a kinevezés módosítása következtében a vezetõ

a) más vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét az új vezetõi munkaköre szerint,

b) nem vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét a 20. § szerinti besorolása alapján

kell megállapítani.”

8. § A NAV tv. a 20. §-át megelõzõen a következõ alcímmel és 19/F–19/G. §-sal egészül ki:

„Elõmenetel

19/F. § A kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr az e törvényben foglaltak szerint a jogviszonyban töltött ideje alapján,

valamint a pénzügyõr a 20/C. §-ban foglaltak szerint a rendfokozatban jogosult az elõmenetelre.

19/G. § A kormánytisztviselõt, illetve a pénzügyõrt az e törvényben foglaltak szerint iskolai végzettségének és a 20/A. §

(1) bekezdése szerinti jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõen kell besorolni.”

9. § A NAV tv. a következõ 20/B–20/C. §-sal egészül ki:

„20/B. § (1) A kormánytisztviselõt és a pénzügyõrt – a 20. §-ban meghatározott jogviszonyban töltött idõ megszerzését

követõen – magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha

a) a feladatainak ellátására – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõ öt év kivételével – legalább

„megfelelt” minõsítést kap, és

b) a következõ besorolási fokozathoz jogszabályban elõírt feltételeket, vagy

c) a munkáltató által írásban meghatározott – a kormánytisztviselõ, pénzügyõr feladatának ellátásához

nélkülözhetetlen ismeretek képzés, továbbképzés, átképzés formájában történõ megszerzésére irányuló – feltételeket

teljesítette.

(2) Ha a kormánytisztviselõ, pénzügyõr az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeket a következõ

besorolási fokozathoz elõírt várakozási idõ lejárta elõtt teljesítette, a magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb

fizetési fokozatába kell sorolni. Ha a vezetõ-fõtanácsos, illetve a fõmunkatárs besorolási fokozatba sorolt

kormánytisztviselõ, pénzügyõr „kiválóan megfelelt” minõsítést kap, eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható.

(3) Ha az (1) bekezdés b) vagy c) pontjaiban meghatározott feltételeket a kormánytisztviselõ, pénzügyõr nem teljesíti

az elõírt határidõre, magasabb besorolási fokozatba sorolásánál nem vehetõ figyelembe az elõírt határidõtõl a feltétel

teljesítéséig eltelt idõtartam.

(4) Ha a kormánytisztviselõ, pénzügyõr „megfelelt”-nél alacsonyabb minõsítést kap, a következõ besorolási fokozathoz

elõírt várakozási ideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(5) A kormánytisztviselõ közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve a pénzügyõr rendészeti alap- és szakvizsga

kötelezettségére és e kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményekre – a 19/A. § (2) bekezdés

kivételével – a Kttv., illetve a Hszt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/C. § (1) A rendfokozatban való elõmenetel a magasabb rendfokozatba történõ elõléptetéssel és kinevezéssel

valósul meg. A pénzügyõr elõléptethetõ

a) soron,
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b) soron kívül,

c) a (7)–(8) bekezdésben meghatározott egyéb okból.

(2) A soron következõ rendfokozatba elõ kell léptetni a pénzügyõrt, ha megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

a) a munkakörére elõírt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik, továbbá az elõírt egyéb képzési

követelményeket teljesítette,

b) a rendfokozatára megállapított várakozási ideje letelt.

(3) A várakozási idõt a rendfokozatba kinevezésrõl, illetve az elõléptetésrõl szóló okmányban meghatározott naptól

kell számítani. A várakozási idõbe az 1 évet meghaladó illetmény nélküli szabadság idõtartama – a gyermekgondozás

céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadságot kivéve – nem számít bele.

(4) Nem léptethetõ elõ a pénzügyõr

a) a rendfokozatot érintõ fegyelmi büntetés, vagy bírósági ítélet végrehajtásának tartama alatt,

b) ha ellene büntetõ, vagy fegyelmi eljárás van folyamatban,

c) a részére meghatározott képzettség megszerzéséig, illetve képzési követelmény teljesítéséig.

(5) Ha a pénzügyõrt a (4) bekezdés b) pontja miatt nem léptették elõ és az eljárás nem végzõdött rendfokozatot érintõ

büntetés kiszabásával, az eljárás jogerõs befejezésekor a várakozási idõ leteltének napjával elõ kell léptetni.

(6) A pénzügyõr soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba elõléptethetõ, ha a magasabb rendfokozathoz

szükséges iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) és „kiválóan megfelelt” minõsítéssel rendelkezik, és a meglévõ

rendfokozatában eltöltendõ várakozási idõnek legalább a fele eltelt.

(7) A nyugállományba vonulással egyidejûleg eggyel magasabb rendfokozatba lehet elõléptetni a pénzügyõrt, ha

a nyugállományba helyezésére a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérésével, illetõleg 20 évi szolgálat után

szolgálati kötelmekkel összefüggõ rokkantság miatt került sor, és szolgálati feladatait kiemelkedõ eredményességgel

látta el.

(8) Eggyel magasabb rendfokozatba kell elõléptetni, kinevezni a hõsi halottá nyilvánított tisztet, fõtisztet és

tábornokot. A hõsi halottá nyilvánított, tisztnél alacsonyabb rendfokozatú személyt hadnagyi rendfokozatba kell

kinevezni.

(9) A rendfokozatokat és a rendfokozati várakozási idõket a 7/A. számú melléklet tartalmazza.”

10. § A NAV tv. a 21. §-át megelõzõen a következõ alcímmel és 20/D. §-sal egészül ki:

„Illetmény, díjazás

20/D. § (1) A kormánytisztviselõ, pénzügyõr, ügykezelõ jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult.

Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minõsül munkáltatói intézkedésen alapuló,

az általánostól eltérõ illetmény-megállapításnak.

(2) Az illetmény a 21. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletménybõl, illetménykiegészítésbõl és

– az e törvényben meghatározott feltételek esetén – illetménypótlékból, valamint pénzügyõr tekintetében

rendfokozati illetménybõl áll. Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.

(3) Az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a Kormány által meghatározott,

garantált bérminimum összegét el kell érnie.

(4) Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell

a) általános teljes napi munkaidõ esetén: 174 órával,

b) általánostól eltérõ teljes napi vagy részmunkaidõ esetén: 174 óra idõarányos részével.

(5) A munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõt, valamint

pénzügyõrt az I., a középiskolai végzettségû kormánytisztviselõt, valamint pénzügyõrt a II. osztályba kell besorolni

(a továbbiakban: besorolási osztály). A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.”

11. § A NAV tv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat az 1. számú melléklet, a pénzügyi nyomozó I. és pénzügyi

nyomozó II. munkakört betöltök tekintetében az 1/A. számú melléklet tartalmazza.”

12. § A NAV tv. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben

a kormánytisztviselõt, pénzügyõrt, ügykezelõt vezetõi munkakörbe helyezik, vagy vezetõi munkakörbõl nem vezetõi

munkakörbe helyezik, illetve címadományozásra vagy annak visszavonására, vagy a kormánytisztviselõ, illetve

a pénzügyõr II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba történõ átsorolására kerül sor. A módosítás eredményeként

az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint az e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.”
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13. § A NAV tv. a következõ 26/B. §-sal egészül ki:

„26/B. § (1) Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidõ beosztása alapján, illetve vezényléses vagy váltásos szolgálati

idõrendszerben 22.00 és 6.00 óra között végez munkát. A pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,5%-a.

Amennyiben a munkaidõ-beosztás szerinti munkavégzés legalább 50%-a 22.00 és 6.00 közé esik, a pótlék a munkaidõ

teljes idõtartamára jár. Amennyiben a hivatkozott mérték az 50%-ot nem éri el, úgy az éjszakai pótlék idõarányosan jár.

(2) A kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb

részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének védelme csak olyan egyéni védõeszköz

állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely az érintett számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék

mértéke az illetményalap 45%-a. Az illetménypótlékra jogosító munkaköröket a NAV elnöke a foglalkoztatási

szabályzatban állapítja meg.

(3) A pénzügyõrt továbbá a 6/A. számú mellékletben meghatározott pótlékok illetik meg. Az illetménypótlékra

jogosító munkaköröket a kijelölt miniszter rendeletben állapítja meg.”

14. § A NAV tv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § Az illetmény-összetevõk – ide nem értve az illetménypótlékokat – változása esetén, így különösen

az illetményalap emelkedése, a besorolási vagy fizetési fokozat változása során a kormánytisztviselõ, illetve

a pénzügyõr illetményét újra meg kell állapítani.”

15. § A NAV tv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § (1) A kormánytisztviselõt, pénzügyõrt, ügykezelõt az e törvény alapján megilletõ illetmény kifizetése az érintett

által választott fizetési számlára történõ átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történõ

készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(2) Az illetmény fizetési számlára történõ átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetménykifizetés az érintett részére

költségtöbbletet nem okozhat.

(3) Az illetményt havonta utólag, egy alkalommal kell elszámolni és kifizetni. Ha a jogviszony egy hónapnál rövidebb

ideig tart, az illetményt a jogviszony végén kell elszámolni és kifizetni.

(4) Egyenlõtlen munkaidõ-beosztás esetén a munkáltató az érintett illetményét a 20/D. § (4) bekezdésében foglaltak

megfelelõ alkalmazásával számolja el és fizeti ki.

(5) Az illetményt a tárgyhónapot követõ ötödik napig ki kell fizetni.

(6) Az illetmény bankszámlára utalással történõ kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy az érintett

illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen.

(7) Az illetményt a kormánytisztviselõnek, pénzügyõrnek, ügykezelõnek kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz,

illetõleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza.

(8) Az illetményt, ha az illetményfizetési nap heti pihenõnapra (heti pihenõidõre) vagy munkaszüneti napra esik,

legkésõbb az ezt megelõzõ munkanapon kell kifizetni.”

16. § A NAV tv. a következõ 28/A–28/E. §-sal egészül ki:

„28/A. § A késedelem idejére a késedelembe esés idõpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félévet

megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû kamatot kell fizetni.

28/B. § (1) Az illetményt – külföldön történõ munkavégzés vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a magyar

törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni.

(2) Az illetményt utalvány vagy fizetõeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.

28/C. § A kormánytisztviselõ, pénzügyõr, ügykezelõ részére illetményérõl részletes írásbeli elszámolást kell adni.

Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy az érintett a kiszámítás helyességét, valamint az illetménybõl való

levonások jogcímét és összegét ellenõrizni tudja. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés

(ideértve a túlszolgálatot is) jogcímén kifizetett díjazást is.

28/D. § (1) Az illetménybõl való levonásnak – a levonásmentes illetményrészig – jogszabály, végrehajtható határozat

alapján van helye.

(2) A munkáltató a követelését az érintett hozzájárulása alapján, illetve, ha az elõlegnyújtásból ered – a levonásmentes

illetményrészig – az illetménybõl levonhatja.

(3) Egyebekben az illetménybõl való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók.

(4) E rendelkezések irányadók a szakszervezeti tagdíj levonására is.

(5) Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye.
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(6) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor követelhetõ vissza, ha az érintettnek a kifizetés

alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elõ.

(7) A munkáltató a kormánytisztviselõ, pénzügyõr, ügykezelõ jogviszonnyal összefüggõ tartozásainak megtérítésére

irányuló igényét írásbeli felszólítással érvényesítheti.

(8) A kormánytisztviselõ, pénzügyõr, ügykezelõ az illetményére vonatkozó igényérõl – az egyezséget kivéve – elõre

nem mondhat le.

(9) A levonásmentes illetményrész nem engedményezhetõ.

28/E. § A 28–28/D. §-t a munkavállalók munkabére tekintetében is megfelelõen alkalmazni kell.”

17. § (1) A NAV tv. 31. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Jubileumi jutalom”

(2) A NAV tv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr a kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve a hivatásos szolgálati

jogviszonyban töltött idõ után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom a (2) bekezdésben megjelölt

kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idõ betöltésének a napján

esedékes.”

(3) A NAV tv. 31. §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a kormánytisztviselõi jogviszony, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony a kormánytisztviselõ, illetve

a pénzügyõr halála miatt szûnt meg, a (3) bekezdés alkalmazása alapján járó jubileumi jutalmat özvegyének

(élettársának), ennek hiányában az örökösnek kell kifizetni.

(3b) A kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási

jogviszonyban azt már megkapta.”

18. § A NAV tv. 31/A. §-át követõen a következõ új alcímmel egészül ki:

„Címek”

19. § A NAV tv. a következõ 31/B. §-sal egészül ki:

„31/B. § (1) A NAV elnöke a tartósan kiemelkedõ munkát végzõ felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõnek,

amennyiben közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, valamint a tartósan kiemelkedõ munkát végzõ pénzügyõrnek

címzetes vezetõtanácsosi, címzetes fõtanácsosi, címzetes vezetõ-fõtanácsosi, a középiskolai végzettségû

kormánytisztviselõnek és pénzügyõrnek címzetes fõmunkatársi címet adományozhat.

(2) Címzetes vezetõ-tanácsosi cím a legalább öt, címzetes fõtanácsosi cím a legalább tizenkettõ, címzetes

vezetõ-fõtanácsosi cím a legalább húsz, címzetes fõmunkatársi cím a legalább tizennyolc év kormányzati szolgálati

jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idõvel rendelkezõ kormánytisztviselõnek, illetve

pénzügyõrnek adományozható.

(3) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr a címzetes vezetõ-tanácsosi címmel a vezetõ-tanácsos besorolási fokozat 7-es

fizetési fokozatába, a címzetes fõtanácsosi címmel a fõtanácsos besorolási fokozat 11-es fizetési fokozatába, a címzetes

vezetõ-fõtanácsosi címmel a vezetõ-fõtanácsos besorolási fokozat 14-es fizetési fokozatába, a címzetes fõmunkatársi

címmel a fõmunkatárs besorolási fokozat 14-es fizetési fokozatába kerül. Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr

a jogviszonyban töltött idõ alapján eléri a címmel járó besorolási, fizetési fokozatot, akkor a cím megszûnik és

a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr további elõmenetelére az általános szabályok az irányadók.

(4) Ha a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr jogviszonya nyugdíjazás miatt szûnik meg, a besorolására, valamint

a cím viselésére, vezetõi munkakörére utaló megnevezést nyugdíjasként is viselheti.”

20. § (1) A NAV tv. 32. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Cafetéria”

(2) A NAV tv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A NAV teljes személyi állománya cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott

mértékig és feltételekkel jogosult. A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap

ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást

teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.
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(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévõ, nemzeti szakértõi tevékenységet ellátó

kormánytisztviselõ, illetve pénzügyõr, továbbá a kormánytisztviselõ, a pénzügyõr, az ügykezelõ és a munkavállaló

azon idõtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, munkabérre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama

meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a jogosultat a távollét elsõ napjától

kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek idõtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.

(3) Ha a jogviszony év közben keletkezik, a jogosult a keretösszeg idõarányos részére jogosult. A keretösszeget ezer

forintra kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idõ számításakor az adott év naptári napjainak számát kell

figyelembe venni.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a jogosult kormányzati szolgálati jogviszonya, hivatásos

szolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya a tárgyév közben szûnik meg, az idõarányos részt meghaladó

mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a (2) bekezdés szerinti távollét vége utáni elsõ munkanapon, illetve

a jogviszony megszûnésekor vissza kell fizetni, illetve – az érintett választása szerint, ha a juttatás természete ezt

lehetõvé teszi – vissza kell adni. Nem kell visszafizetni (visszaadni) a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony

a jogosult halála miatt szûnik meg.

(5) A NAV elnöke foglalkoztatási szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes

szabályairól, elszámolásának rendjérõl és visszatérítésének szabályairól.”

21. § A NAV tv. a 33. §-át követõen a következõ új alcímmel és 33/A. §-sal egészül ki:

„Teljesítményértékelés, minõsítés

33/A. § (1) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési

jogkörében eljárva évente egyszer, a tárgyév végéig írásban értékeli (teljesítményértékelés).

(2) A kormánytisztviselõt és a pénzügyõrt – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelõzõ öt év kivételével –

legalább ötévente, valamint minden magasabb besorolási fokozatba sorolása elõtt a szakmai teljesítmények, az azt

befolyásoló ismeretek, képességek, személyiségjegyek értékelése alapján – „kiválóan megfelelt”, „megfelelt”,

„kevésbé felelt meg”, illetve „nem felelt meg” fokozatba – minõsíteni kell, továbbá a kormánytisztviselõt, illetve

a pénzügyõrt írásbeli kérelmére akkor is minõsíteni kell, ha az utolsó minõsítése óta két év már eltelt és az érintett már

legalább egy éve a minõsítõ irányítása alatt dolgozott. A minõsítés kötelezõ elemeit a 11. számú melléklet tartalmazza,

de a minõsítõ az adott munkakörhöz kapcsolódó követelményekhez igazodó további szempontokat is értékelhet

a minõsítés során.

(3) A minõsítés során figyelembe kell venni a legutolsó minõsítés óta készült teljesítményértékeléseket, azok együttes

eredményétõl eltérni csak indokolt esetben lehet. Minõsíteni az elsõ teljesítményértékeléstõl számított egy évet

követõen lehet, kivéve, ha a minõsítésre magasabb besorolási fokozatba sorolás miatt, illetve a (4) bekezdésben

elõírtak miatt van szükség.

(4) A kormánytisztviselõt és a pénzügyõrt soron kívül minõsíteni kell, ha teljesítményértékelése alapján az állapítható

meg, hogy feladatait nem, vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette.

(5) A minõsítés – az érintett közvetlen vezetõjének javaslata alapján – a munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata.

(6) A minõsítésben csak kellõen alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek. A minõsített

alkalmasságának megítélését írásban indokolni kell.

(7) A kormánytisztviselõ és a pénzügyõr kérésére lehetõvé kell tenni, hogy az adott szervnél mûködõ érdekképviseleti

szerv tisztségviselõje a minõsítésben foglalt megállapításokra a minõsítési lapon észrevételeit rögzíthesse.

(8) A minõsítettel a minõsítést ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A megismerés és a minõsítés egy

példánya átvételének tényét a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr a minõsítésen aláírásával igazolja.

(9) A minõsítés alapján szakértõi, illetve vezetõi utánpótlás adatbázisba helyezhetõ a kormánytisztviselõ.

(10) A teljesítményértékelés, minõsítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértõ

megállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztviselõ, illetve a pénzügyõr bírósághoz fordulhat.”

22. § (1) A NAV tv. 34/E. § (4) bekezdés a következõ c)–d) ponttal egészül ki:

(Ahol a Hszt.)

„c) beosztási illetményt említ, azon az e törvény szerinti alapilletményt,

d) alapilletményt említ, azon e törvény szerinti alapilletmény és rendfokozati illetmény együttes összegét”

(kell érteni.)
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(2) A NAV tv. 34/E. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 31. § (2)–(3) bekezdés alkalmazásában kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõ alatt a Kttv. 150. §

(3) bekezdése alapján, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idõ alatt a Hszt. szolgálati idõ számítására

vonatkozó rendelkezései alapján megállapított jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idõt kell érteni.”

23. § A NAV tv. a 99. §-t megelõzõ alcímét megelõzõen a következõ 98/E–98/G. §-sal egészül ki:

„98/E. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CI. törvény

(a továbbiakban: NAV Mód. II. tv.) hatálybalépésével a pénzügyõrök esetében a vezetõi beosztás a törvény erejénél

fogva vezetõi munkakörré alakul át. Az érintetteket e tényrõl a NAV Mód II. tv. hatálybalépését követõ harminc napon

belül a munkáltatónak tájékoztatnia kell.

(2) A 19/B. § (2) bekezdését a NAV Mód. II. tv. hatálybalépését követõ vezetõi kinevezésekre kell alkalmazni.

98/F. § (1) A pénzügyi nyomozó I. és a pénzügyi nyomozó II. munkakört betöltõt a munkáltatói jogkör gyakorlója

2012. szeptember 1-jei hatállyal besorolja a 20–20/A. § alapján a NAV Mód. II. tv. 9. §-ával megállapított 20/B. §

(1) bekezdésére is figyelemmel. Az így besorolt, pénzügyi nyomozó I. és pénzügyi nyomozó II. munkakört betöltõk

alapilletményét 2012. szeptember 1-jei hatállyal a NAV Mód. II. tv. 11. §-ával megállapított 21. § (2) bekezdés és a 24. §

(1) bekezdésével megállapított 1/A. számú melléklet alapján meg kell állapítani.

(2) Az alapilletmény (1) bekezdés szerinti megállapításával a 25. § alapján a 2012. évre megállapított illetményeltérítés,

valamint a 26. § alapján megállapított személyi illetmény érvényét veszti.

(3) Az alapilletmény (1)–(2) bekezdés szerinti megállapítása során az érintett alapilletménye nem lehet kevesebb, mint

a 2012. augusztus 31-én hatályos alapilletménye.

98/G. § Annak a pénzügyõrnek, akinek az illetményét az 5. számú mellékletnek a NAV Mód. II. tv. 27. §-ával történõ

hatályon kívül helyezése érinti, illetménye nem lehet kevesebb, mint a 2012. augusztus 31-én hatályos illetménye.”

24. § (1) A NAV tv. kiegészül az e törvény 1. melléklete szerinti 1/A. számú melléklettel.

(2) A NAV tv. kiegészül az e törvény 2. melléklete szerinti 7/A. számú melléklettel.

(3) A NAV tv. kiegészül az e törvény 3. melléklete szerinti 11. számú melléklettel.

25. § (1) A NAV tv.

1. 17. § (1) bekezdésében a „3. § (4)–(5) bekezdése, 36. § (2)–(3) bekezdése, 40. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés elsõ

mondata” szövegrész helyébe a „3. § (4)–(5) bekezdése, 4. § (4)–(5) bekezdése, 36. § (2)–(3) bekezdése, 39. §

(2) bekezdése, 40. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés elsõ mondata” szöveg, a „71. §-a, 73. §-a, 76. §-a, 90. §-a, 99. §

(1) és (2) bekezdése, 100. §-a, 100/A. §-a, 100/B. §-a, 101. §-a, 102. § (2) bekezdése, 103. § (1)–(3) bekezdései,

104. §-a” szövegrész helyébe a „71–72/A. §-a, 72/C. §-a, 73. §-a, 76–83. §-a, 90. §-a, 99–103. §-a, 104–106. §-a,

110. §-a” szöveg, a „245/D. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „210/A. §-a, 245/D. §-a” szöveg,

az „a 2.” szövegrész helyébe az „az 1., 2.” szöveg,

2. 17/E. § (1) bekezdés a) pontjában a „vezetõ beosztást” szövegrész helyébe a „vezetõi munkakört” szöveg,

3. 17/F. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „vezetõ beosztású” szövegrész helyébe a „vezetõi munkakört betöltõ”

szöveg, b) pontjában a „szintû vezetõ beosztást” szövegrész helyébe a „vezetõi munkakört” szöveg,

4. 18. §-ában a „117. §-a, 126–127. §-a, 133. § (2)–(4) bekezdése, 139. §-a, 140. § (4) bekezdése, 141. §-a” szövegrész

helyébe a „116–117. §-a, 118. § (1)–(2) és (11) bekezdése, 119–121. §-a, 123. §-a, 126–143. §-a, 145–149. §-a, 150. §

(1)–(2) és (4) bekezdése, 151. §-a” szöveg, a „209. §-a” szövegrész helyébe a „209. §-a, 259. § (1) bekezdés 5. pontja,

6. pont b) és d) alpontja, 7. pontja, 17. pont c) alpontja, (5) bekezdés b) pontja” szöveg,

5. 20. § (4) bekezdésében a „kiválóan alkalmas” szövegrész helyébe a „"kiválóan megfelelt"” szöveg,

6. 21. § (1) bekezdésében „az illetményalap” szövegrész helyébe „a kormánytisztviselõi illetményalap

(a továbbiakban: illetményalap)” szöveg,

7. 25. § (1) bekezdésében a „szakmai munkája” szövegrész helyébe a „teljesítményértékelése” szöveg,

8. 31/A. § (2) bekezdésében a „"kiválóan alkalmas"” szövegrész helyébe a „"kiválóan megfelelt"” szöveg,

a (4) bekezdésben a „"kevéssé alkalmas"” szövegrész helyébe a „"kevésbé felelt meg"” szöveg

9. 98/C. § (4) bekezdésében a „vezetõ beosztású” szövegrész helyébe a „vezetõi munkakört betöltõ” szöveg

lép.

(2) A NAV tv. 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kormánytisztviselõ jubileumi jutalomra jogosult, melynek”

szövegrész helyébe a „jubileumi jutalom” szöveg, (2) bekezdés a)–d) pontjában és (3) bekezdés b)–d) pontjában

a „kormánytisztviselõi jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi jogviszonyban, illetve hivatásos
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szolgálati jogviszonyban” szöveg, (2) bekezdés záró szövegrészében az „illetménynek” szövegrész helyébe

az „illetménynek (alapilletménynek, illetménykiegészítésnek és rendszeres pótlék/oknak)” szöveg, (3) bekezdés nyitó

szövegrészében a „kormánytisztviselõi jogviszony” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi jogviszony, illetve

a hivatásos szolgálati jogviszony” szöveg, a „kormánytisztviselõ nyugdíjba vonulása” szövegrész helyébe

a „kormánytisztviselõ nyugdíjba vonulása, illetve a pénzügyõr nyugdíjazása” szöveg, (4) bekezdésében

az „(1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(3b) bekezdés” szöveg lép.

26. § (1) Ez a törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a törvény 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

27. § Hatályát veszti a NAV tv.

1. 16/A. § (1) bekezdésében a „/beosztás” és a „/beosztásra” szövegrész,

2. 17. § (3) bekezdése,

3. 17/C. § (2) bekezdésében a „beosztására,” szövegrész,

4. 17/C. § (5) bekezdésében az „ , illetve a beosztás” szövegrész,

5. 17/H. § (3) és (9) bekezdése,

6. 19. § (1) bekezdésében a „ , beosztásai” szövegrész,

7. 19. § (2) bekezdésében a „ , beosztást” szövegrész,

8. 21. § (1) bekezdésében az „ , illetve a beosztási illetményt” szövegrész,

9. 22. § (1) bekezdésében az „ , illetve beosztási illetmény”, az „ , illetve a beosztási illetmény” szövegrész, valamint

a „/beosztás” szövegrész,

10. 22. § (3) bekezdésében a „/beosztást” szövegrész,

11. 22. § (4) bekezdésében az „ , illetve beosztási illetmény”, valamint az „ , illetve beosztási illetménynek” szövegrész,

12. 23. § (1) bekezdésében az „a kormánytisztviselõk tekintetében”, valamint a „ , pénzügyõrök tekintetében

az 5. számú melléklet” szövegrész,

13. 23. § (2) bekezdésében az „ , illetve az 5. számú mellékletnek” szövegrész,

14. 23. § (4) bekezdésében az „(alapbér), az 5. számú melléklet esetén a vetítési alap a beosztási illetmény” szövegrész,

15. 24. § (2)–(6) bekezdésében a „ , pénzügyõr esetén a beosztási illetmény” szövegrész,

16. 25. § (1) bekezdésében az „ , illetve beosztási illetményét” szövegrész,

17. 26. § (1) bekezdésében a „ , beosztást” szövegrész,

18. 29. § (1)–(3) és (5) bekezdése,

19. 30. §-a,

20. 34. § (1) bekezdés a) pontjában a „szolgálati beosztást,” szövegrész, a (2) bekezdés a) pontjában a „vagy

a szolgálati beosztáshoz” szövegrész,

21. 34/A. § (2)–(3) bekezdésében a „vezetõ beosztású” szövegrész,

22. 34/B. § (1) bekezdés h) pontjában a „ , beosztásával” szövegrész, a (2) bekezdésében a „ , beosztása” szövegrész,

23. 3. számú melléklet címébõl a „ , beosztások” szövegrész,

24. 5. számú melléklete,

25. 6/A. számú melléklet 2. sora.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CI. törvényhez

„1/A. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY

(pénzügyi nyomozó I. munkakört betöltõ)

A B C D

1 Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Jogviszony idõtartama (év) Szorzószám

2 Gyakornok 1 0–1 3,10

3 Fogalmazó 2 1–2 4,60

4 3 2–3 4,65

5 Tanácsos 4 3–4 4,80

6 5 4–6 4,85

7 6 6–8 4,90

8 Vezetõ-tanácsos 7 8–10 5,10

9 8 10–12 5,20

10 9 12–14 5,30

11 10 14–16 5,40

12 Fõtanácsos 11 16–19 5,60

13 12 19–22 5,70

14 13 22–25 5,80

15 Vezetõ-fõtanácsos 14 25–29 6,00

16 15 29–33 6,05

17 16 33–37 6,10

18 17 37 év felett 6,15

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY

(pénzügyi nyomozó II. munkakört betöltõ)

A B C D

1 Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Jogviszony idõtartama (év) Szorzószám

2 Gyakornok 1 0–1 1,79

3 2 1–2 4,50

4 Elõadó 3 2–4 4,65

5 4 4–6 4,75

6 5 6–8 4,85

7 6 8–10 4,95

8 7 10–12 5,00

9 Fõelõadó 8 12–15 5,10

10 9 15–18 5,15

11 10 18–21 5,20

12 11 21–24 5,25

13 12 24–27 5,30

14 13 27–29 5,35

15 14 29–31 5,40

16 Fõmunkatárs 15 31–33 5,50

17 16 33–35 5,55

18 17 35–37 5,60

19 18 37 év felett 5,65”
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2. melléklet a 2012. évi CI. törvényhez

„7/A. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

A rendfokozatok és a rendfokozati várakozási idõk

A B C

1 Rendfokozati állománycsoport rendfokozat Rendfokozati várokozási idõ

2 Tiszthelyettesek Õrmester 3 év

3 Törzsõrmester 4 év

4 Fõtörzsõrmester –

5 Zászlósok Zászlós 6 év

6 Törzszászlós 7 év

7 Fõtörzszászlós –

8 Tisztek Hadnagy 3 év

9 Fõhadnagy 4 év

10 Százados 5 év

11 Fõtisztek Õrnagy 6 év

12 Alezredes –

13 Ezredes –

14 Tábornokok Dandártábornok –

15 Vezérõrnagy –

16 Altábornagy –

17 Vezérezredes –”

3. melléklet a 2012. évi CI. törvényhez

„11. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Minõsítési lap

1. Személyi adatok

Név (és születési név):

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idõ:

Munkakör:

Besorolás:

Pénzügyõr esetében rendfokozat:

Vezetõi munkakör:

2. Az adott pályaszakasz kezdete:

3. A minõsítés idõpontja:

4. Az elõírtnál rövidebb vagy hosszabb várakozási idõ indoka:

5. A jogszabályban elõírt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott feltételek, feladatok:

6. A legutolsó minõsítés óta (elsõ minõsítés esetén az elsõ minõsítés elõtt) készült teljesítményértékelések

a) idõpontjai:

b) eredményei:

7. Szempontok a feltételek és feladatok teljesítésének megítéléséhez [az a–p) pontok mindegyike 1–5-ig pontozandó:

Kiemelkedõ (5), Átlag feletti (4), Átlagos (3), Átlag alatti (2), Nem kielégítõ (1)]

a) szakmai ismeret és jártasság,

b) elemzõkészség,

c) ítélõképesség,

d) felelõsségérzet,

e) hivatástudat,
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f) szakmai pontosság,

g) hatékonyság,

h) írásbeli kifejezõkészség,

i) szóbeli kifejezõkészség,

j) kapcsolatteremtõ, -fenntartó készség,

k) szorgalom, igyekezet,

továbbá pénzügyõr esetében:

l) fizikai állóképesség, terhelhetõség,

m) pszichikai állapot, tûrõképesség,

n) lõkészség (kivéve ha a pénzügyõr a feladatait csak kivételes esetben, vagy egyáltalán nem végzi hivatali

helyiségen kívül).

Vezetõ esetében továbbá (amennyiben több kormánytisztviselõt, pénzügyõrt, ügykezelõt illetve munkavállalót

irányít):

o) a vezetett szervezet/szervezeti egység munkájának színvonala, hatékonysága,

p) a munka (a szolgálat) szervezettsége.

8. A minõsítõ által lényegesnek tartott egyéb szempontok:

9. A minõsített alkalmasságának megítélése (a 7–8. pontban megjelölt szempontok alapján és a 6. pont

figyelembevételével):

1. Kiválóan megfelelt,

2. Megfelelt,

3. Kevésbé felelt meg,

4. Nem felelt meg.

10. A minõsítés indokolása:

A minõsítést a minõsítettel ismertettem.

A minõsítõ neve, aláírása:

Munkaköre:

A minõsítés tartalmát megismertem.

Észrevételeim:

Dátum, és a minõsített aláírása:

Az érdekképviseleti szerv észrevételei:

Dátum, és az érdekképviseleti szerv tisztségviselõjének neve, aláírása:

Tisztsége:”

2012. évi CII. törvény

a biztosítási adóról*

A társadalmi közös kiadások fedezete, valamint a biztosításokkal összefüggõ közterhek számának csökkentése érdekében

az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

1. biztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) szerinti

biztosító;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.

13582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 93. szám



2. biztosítási szolgáltatás: a casco biztosítás, a vagyon- és balesetbiztosítás nyújtása;

3. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás: a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

(Kgfb. tv.) szerinti biztosítás;

4. casco biztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) részének 3–6. pontja szerinti biztosítási ágazatok;

5. betegségbiztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) részének 2. pontja szerinti biztosítási ágazat;

6. vagyon- és balesetbiztosítás: a Bit. 1. számú melléklete A) része szerinti biztosítási ágazatok, ideértve az

életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítõ balesetbiztosítást, de ide nem értve ezen § 3–5. pontjában említett

biztosításokat;

7. biztosítási díj: a biztosító által a biztosítási szolgáltatások körébe tartozó biztosítások után a számviteli jogszabályok

alapján elszámolt bruttó díj, ide nem értve a mezõgazdasági biztosítás bruttó díját, valamint a más biztosító

társaságtól viszontbiztosításba vett biztosítások állományából kapott – bruttó díjbevételként elszámolt – díjbevételt;

8. mezõgazdasági biztosítás: a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló

törvény szerinti mezõgazdasági biztosítás.

Adókötelezettség, adóalany

2. § Adóköteles a biztosítási szolgáltatás nyújtása, ha a kockázat felmerülésének helye a Bit. 3. § (1) bekezdés

36. pont b) alpontja alapján Magyarország.

3. § Az adó alanya a biztosító. Adóalany az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkezõ vagy a Bit.

szerinti harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, továbbá a határon átnyúló biztosítási szolgáltatást

nyújtó is a 2. § szerinti tevékenysége tekintetében.

Adóalap

4. § Az adó alapja a biztosítási díj.

Adómérték

5. § Az adó mértéke

a) casco biztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 15%-a,

b) vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása esetén az adóalap 10%-a.

Az adó megállapítása

6. § A biztosító az adót a biztosítási díj, díjrészlet elszámolása hónapját követõ hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be

az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon és fizeti meg.

Eljárási rendelkezések

7. § (1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

(2) A biztosítási adóból származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

Záró és átmeneti rendelkezések

8. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

9. § Hatályát veszti:

a) az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/A. § (4) bekezdés

2. pontja, (6) bekezdés b) pontja, (10) bekezdés e) pontja, 7. § 5–6. pontjai, 16–18. pontjai,
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b) az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 3. pontjában

„ , a biztosító” szövegrész,

c) a tûz elleni védekezésrõl a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. §-a.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról*

Az Országgyûlés a gyermekekrõl való felelõs gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint

a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következõ törvényt alkotja.

1. § Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévõ keretek között jelentõsen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére

nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelõ egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez

szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetõsége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és

szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,

b) Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,

ba) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható,

valamint

bb) szociális célból törvényben meghatározott termék vagy szolgáltatás vásárlására felhasználható

utalvány.

(2) Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA gondoskodik.

3. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez,

d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történõ folyósításához,

e) az a)–d) pontban foglaltakkal összefüggõ egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendõket láthat el.

4. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következõ forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett –

bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus

utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

5. § Az MNÜA a 4. §-ban meghatározott forrásokat kizárólag a 3. §-ban meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. § Az MNÜA Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához közremûködõként általa alapított és

százszázalékos tulajdonában álló gazdasági társaságot vehet igénybe. Az MNÜA feladatainak ellátásához

együttmûködhet más nonprofit szervezettel.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el.
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7. § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre,

c) az Erzsébet-programmal összefüggõ egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokra,

d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történõ folyósítására

vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a társadalompolitika összehangolásáért felelõs miniszter, hogy – az adópolitikáért felelõs

miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. § Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (4) bekezdése.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CIV. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

és egyéb törvények módosításáról*

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

módosítása

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)

25. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza)

„o) közhasznú minõsítéssel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaság esetében a közhasznú jogállás megszerzésének

és törlésének idõpontját,”

2. § A Ctv. 36. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás

érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni

kívánt) tagok (részvényesek) – külföldi esetében a 30. § (7) bekezdése szerinti – adóazonosító számát. Amennyiben

a külföldi nem rendelkezik az illetõsége szerinti állam által megállapított közteherviselési azonosítóval sem, úgy erre

a körülményre utalni kell. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben.”

3. § A Ctv. 90. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E cím szerinti eljárásban fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ önállóan jár el, azonban olyan végzést, amely ellen

külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.”

4. § A Ctv. 118. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, a cégbíróság azonban megállapította,

hogy a cég fellelhetõ vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság rendelkezik a vagyonnak a tagok közötti felosztásáról

a Cstv. 61. §-ában foglaltak alkalmazásával. Amennyiben azonban a cég fellelhetõ vagyonának tulajdonjogával

összefüggésben kétség merül fel, azt úgy kell tekinteni, mintha a céggel szemben követelés bejelentésére került volna

sor.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) A Ctv. 128. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„m) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem céginformációs szolgálat által végzett informatikai és formai

szempontú vizsgálatára”

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

(2) A Ctv. 128. §-a szövegének számozása (1) bekezdésre változik és a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának

a központi költségvetéssel történõ, a 131/A. § (7) bekezdése szerinti elszámolásának, valamint a központi

költségvetésbõl a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

6. § (1) A Ctv. 131/A. §-a helyébe e következõ rendelkezés lép:

„131/A. § (1) A Módtv. 136. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévõ kényszer-végelszámolásokban és a 2006.

július 1-jén folyamatban lévõ, be nem fejezett végelszámolásokban, – amennyiben a cégbíróság még nem

kezdeményezett felszámolási eljárást – a végelszámoló 2013. január 1-jéig

a) kényszer-végelszámolás (végelszámolás) befejezésével egyidejûleg a cég törlésére irányuló változásbejegyzési

kérelmet nyújt be, vagy

b) felszámolási eljárást kezdeményez, amennyiben a kényszer-végelszámolás (végelszámolás) befejezésére nincs

mód, és a cég vagyona a hitelezõk követelésének fedezésére nem elegendõ, de megállapítható, hogy fedezni fogja

a 118. § (6) bekezdésben meghatározott felszámolási költségeket, vagy

c) kényszertörlési eljárás megindítását kezdeményezi, ha sem az a), sem a b) pontban foglalt feltételek nem állnak

fenn.

(2) A végelszámoló a kényszertörlési eljárás megindítása iránti kérelemmel egyidejûleg tájékoztatja a cégbíróságot

a kényszer-végelszámolási eljárás során megtett intézkedésekrõl, a cég vagyonára és követeléseire vonatkozó

információkról, valamint az egyéb körülményekrõl.

(3) A cégbíróság a kényszer-végelszámolási eljárást megszünteti, és a végelszámoló elvégzett munkájával arányos

díját megállapítja. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a végelszámolónak a cégbíróság által megállapított díja

a felszámolási eljárásban felszámolási költségnek minõsül.

(4) A cégbíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kényszer-végelszámolási eljárás megszüntetésével

egyidejûleg megindítja a kényszertörlési eljárást azzal, hogy az együttmûködési, valamint a 117. § (4) bekezdésben

foglalt kötelezettség a végelszámolót is terheli.

(5) Amennyiben a végelszámoló az (1) bekezdésben foglaltaknak határidõben nem tesz eleget, a cégbíróság

hivatalból indítja meg a kényszertörlési eljárást.

(6) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben cégbíróság a végelszámoló megállapított díjának, valamint az eljárásban

meg nem térült és igazolt készkiadásainak megfizetésére a vezetõ tisztségviselõt, – illetve amennyiben a cégnek

legalább többségi befolyással rendelkezõ tagja van, akkor a legalább többségi befolyással rendelkezõ tagot a vezetõ

tisztségviselõvel egyetemlegesen – kötelezi. Ebben az esetben a cégbíróság – az (5) bekezdés szerinti kivétellel –

a végelszámolónak az eljárásban meg nem térült és igazolt készkiadásait (ideértve a számlában áthárított általános

forgalmi adót is) indokolt esetben, és legfeljebb 20 000 forint összeghatárig a központi költségvetésbõl megfizeti,

ha a végelszámoló igazolja, hogy a vezetõ tisztségviselõ – továbbá amennyiben a cégnek legalább többségi

befolyással rendelkezõ tagja van, úgy a legalább többségi befolyással rendelkezõ tag – elhalálozott, jogutód nélkül

megszûnt, vagy lakóhelye (székhelye) és tartózkodási helye ismeretlen.

(7) A Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) minden negyedév utolsó

munkanapján összesíti, és az errõl szóló kimutatást az államháztartásért felelõs miniszter részére megküldi, hogy

a tárgynegyedévben a kényszertörlési eljárások kapcsán mennyi az a pénzösszeg, amely szükséges ahhoz, hogy

a központi költségvetést terhelõ, (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget teljesíthesse. A kimutatás alapján az

államháztartásért felelõs miniszter – a központi költségvetés terhére – a szükséges összeget elkülönített számlán

a Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja. A Gazdasági Hivatal a pénzösszeg beérkezését követõ 15 napon belül

teljesíti a végelszámolók részére a kifizetéseket. A Gazdasági Hivatal központi költségvetéssel történõ elszámolásának,

valamint a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait az államháztartásért felelõs miniszter rendeletben állapítja

meg.

(8) E törvény Módtv.-vel megállapított 116–118. §-ának rendelkezéseit azokban a törvényességi felügyeleti

eljárásokban is alkalmazni kell, amelyek 2012. március 1-je elõtt indultak, és a cégbíróság még nem hozott végzést

a cég kényszer-végelszámolásának elrendelésérõl. Az elrendelt kényszer-végelszámolások esetében is alkalmazni kell
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az (1) bekezdésben foglaltakat azzal, hogy az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott eljárást a végelszámolónak

2015. január 1-jéig kell kezdeményeznie.”

(2) A Ctv. a következõ 131/B. §-sal egészül ki:

„131/B. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb

törvények módosításáról szóló 2012. évi CIV. törvény hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú

jogállású nonprofit gazdasági társaságok esetében a cégbíróság 2014. június 1. napjával törli a közhasznú jogállásra

vonatkozó adatot, kivéve ha ezen napig az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek bírósági

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint a közhasznú

nyilvántartásba vétel megtörtént, vagy a közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló változásbejegyzési kérelem

benyújtásra került. A törlésre automatikusan kerül sor.”

7. § A Ctv.

a) 7. § (4) bekezdésében a „jogszerûségét igazolni” szövegrész helyébe a jogszerûségérõl nyilatkozni” szöveg,

b) 18. § (9) bekezdésében a „közzétételi költségtérítés a központi költségvetés” szövegrész helyébe a „közzétételi

költségtérítés – az informatikai rendszer üzemeltetésével és a jogszabályváltozásokkal összefüggõ fejlesztésével

kapcsolatban felmerült szükséges költségek levonását követõen – a központi költségvetés” szöveg,

c) 27. § (2) bekezdés b) pontjában a „természetes személy beltag” szövegrész helyébe a „természetes személy

kültag” szöveg,

d) 27. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét)„ szövegrész helyébe a „nevét,

adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy

nyilvántartási számát” szöveg,

e) 38. § (1) bekezdésében a „megvizsgálja” szövegrész helyébe a „ , valamint a kérelemben foglalt adatok formai

megfelelõségét megvizsgálja” szöveg, az „informatikai szempontból szabályszerûen” szövegrész helyébe az

„informatikai és formai szempontból szabályszerûen” szöveg, az „informatikai szempontból hibásak vagy

hiányosak” szövegrész helyébe az „informatikai vagy formai szempontból hibásak vagy hiányosak, illetve nem

tartalmazzák megfelelõen a 44. §-ban foglalt adatközléshez szükséges adatokat„ szöveg,

f) 39. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésének„ szöveg,

g) 44. § (1) bekezdésében „a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma” szövegrész helyébe „az adóregisztrációs eljárás

lefolytatásához szükséges adatok” szöveg, a „Központi Statisztikai Hivatallal pedig a cég” szövegrész helyébe

„Központi Statisztikai Hivatallal pedig a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma mellett a” szöveg,

h) 48. § (7) bekezdésében a „A (6) bekezdés f) pontja szerinti esetben a cégbíróság” szövegrész helyébe

„Ha a (6) bekezdés f) pontja szerinti esetben a bejegyezni kért adat vagy a benyújtott okirat súlyosan törvénysértõ,

a cégbíróság” szöveg,

i) 87.§ (2) bekezdésében a „húsz napon” szövegrész helyébe „húsz munkanapon” szöveg,

j) 89. §-ában a „cégbíróság a cég cégjegyzékbe bejegyzett” szövegrész helyébe a „cégbíróság a megszüntetési

eljárást megindítja és a cég cégjegyzékbe bejegyzett” szöveg,

k) 116. § (4) bekezdésének a „jogerõsen elrendelt kényszertörlési eljárás” szövegrész helyébe a „kényszertörlési

eljárás” szöveg,

l) 118. § (1) bekezdésében a „Gt. 5. (10) bekezdése” szöveg helyébe a „Gt. 5. § (10) bekezdése” szöveg, a „többségi

befolyással” szöveg helyébe a „legalább többségi befolyással„ szöveg,

m) 118. § (7) bekezdésében a „többségi befolyással” szöveg helyébe a „legalább többségi befolyással” szöveg,

n) 129. § (1) bekezdésében a „hatálybalépését” szöveg helyébe a „99. §-ának hatálybalépését” szöveg,

o) 129. § (2) bekezdésében a „hatálybalépését” szöveg helyébe a „101. §-ának hatálybalépését” szöveg, a „használat

jogcímét igazoló okiratot” szövegrész helyébe „használatának jogszerûségérõl szóló nyilatkozatot” szöveg,

p) 129. § (5) bekezdésében a „hatálybalépése” szöveg helyébe a „162. §-ának hatálybalépése” szöveg,

q) 130. § (1) bekezdésében a „– (2)–(7) bekezdés szerinti kivételekkel” szövegrész helyébe „– (2)–(7) bekezdés,

továbbá a 131/A. § szerinti kivételekkel” szöveg,

r) 130. § (2) bekezdésében az „a Módtv . hatálybalépését” szöveg helyébe a „2012. március 1-jét” szöveg,

s) 131. § (2) bekezdésében a „hatálybalépését” szöveg helyébe a „109. § (4) bekezdésének hatálybalépését” szöveg,

t) 1. számú mellékletének I.13. a)–c) pontjaiban és a 3. számú mellékletének II.12. a)–c) pontjaiban a „jogcímét

igazoló” szövegrész helyébe „jogszerûségérõl szóló” szöveg,
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u) 2. számú mellékletének I. 10. pontjában a „megszerzését, illetve megszûnését tanúsító okirat” szövegrész helyébe

a „nyilvántartásba vétele esetén teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozat a Civil tv. szerinti

közhasznúsági feltételek teljesítésérõl és a közszolgáltatási szerzõdés.” szöveg,

v) 5. számú mellékletének 12.2 pontjának lábjegyzetében a „11.1. a) pont” szövegrész helyébe a „12.1. a) pont”

szöveg,

w) 7. számú mellékletének 11. pontjában a „13.1.” szövegrész helyébe a „11.1.” szöveg, a „13.2.” szövegrész helyébe

a „11.2.” szöveg,

x) 7. számú mellékletének 12. pontjában a „14.1.” szövegrész helyébe a „12.1.” szöveg, a „14.2.” szövegrész helyébe

a „12.2.” szöveg,

y) 7. számú mellékletének 14.2 pontjának lábjegyzetében a „14.1. a) pont” szövegrész helyébe a „12.1. a) pont”

szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti

a) a Ctv. – egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel

beiktatott – 36. § (4a) bekezdése,

b) a Ctv. 15. § (2a) bekezdésében a „közzétételi” szövegrész,

c) a Ctv. 53. § (1) bekezdésében a „ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve„ szövegrész,

d) a Ctv. 62. § (3) bekezdésében a „– a 92. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész.

2. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3. § (1) bekezdés

c) pontja a következõ cd) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:

hitelezõ:)

„cd) a felszámolás kezdõ idõpontja után hitelezõ mindenki, akinek az adóssal szemben pénzkövetelése vagy pénzben

kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette.”

10. § A Cstv. 6. §-a a következõ (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) Az (1c) szerinti nyilvántartást vezetõ szervezettõl bármely, az e törvény szerinti gazdálkodó szervezet

– igazgatási szolgáltatási díj ellenében – igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerõsen még el nem

bírált csõdeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelem, továbbá nincs vele szemben kezdeményezett és jogerõsen

még el nem rendelt felszámolás.”

11. § A Cstv. 25. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja, ha)

„h) a 27. § (2b) bekezdése szerinti feltétel nem teljesül.”

12. § A Cstv. 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felszámolóként kijelölhetõk körét a Kormány rendelettel állapítja meg. Felszámoló csak olyan szervezet lehet,

amelynek tagja (részvényese) megismerhetõ, továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem

rendelkezik olyan tag (részvényes), amely olyan államban – ide nem értve az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes államban illetõséggel rendelkezõ államot – rendelkezik adóügyi illetõséggel, amelyben

jogszabály nem ír elõ a társasági adónak megfelelõ adókötelezettséget vagy az elõírt adómérték legfeljebb 10

százalék. A Kormány a felszámolók névjegyzékébe való felvételre nyilvános pályázatot ír ki.”

13. § (1) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehetõ fel, amely)

„c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs folyamatban kényszertörlés vagy kényszer-végelszámolás, vagy jogerõsen

elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy végelszámolás,”
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(2) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni)

„d) a felszámoló minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezõ tagjának (részvényesének) nevét

(cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), amennyiben a felszámoló külföldi székhelyû felszámoló magyarországi

fióktelepe, akkor a külföldi székhelyû felszámoló nevét (cégnevét) székhelyét, nyilvántartási számát, a felszámolói

tevékenység végzésére jogosító okirat számát és az okirat kibocsátóját, az okirat érvényességének idõtartamát,

e) annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,

amelyben a felszámoló gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik,”

14. § A Cstv. a következõ 84. §-al egészül ki:

„84. § (1) Ha a felszámoló vagy annak tagja nem felel meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CIV. törvénnyel

módosított 27/A. § (2) bekezdés szerinti átlátható és megismerhetõ tulajdonosi szerkezeti feltételeknek,

a felszámolónak 2012. szeptember 1-jéig kell igazolnia a feltételek teljesítését a felszámolók névjegyzékét vezetõ

szervnek.

(2) A felszámolónak 2012. szeptember 1-jéig be kell jelentenie a nyilvántartást vezetõ szervnek minden közvetlen

vagy közvetett részesedéssel rendelkezõ tagja (részvényese) nevét (cégnevét, cégjegyzék számát), lakóhelyét

(székhelyét), továbbá azon jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a nevét, székhelyét,

nyilvántartási számát, amelyben a felszámoló gazdasági társaság tagsággal, közvetlen vagy közvetett részesedéssel

rendelkezik, és amely még nincs bejegyezve a felszámolói névjegyzékbe.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a nyilvántartó szerv törli a felszámolót

a névjegyzékbõl.”

15. § A Cstv. 84/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adós vagyontárgyainak felszámoló által végzett nyilvános értékesítésére

vonatkozóan a világhálón elérhetõ elektronikus értékesítési rendszer létrehozásának, mûködtetésének,

bevezetésének a 49/E–49/G. §-ban meghatározott részletes szabályait megállapítsa, és kijelölheti az elektronikus

értékesítési rendszer létrehozásáért, mûködtetésért felelõs szervet.”

16. § Cstv.

a) 21/C. § (2) bekezdésében a „kézbesítést követõ 3 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „fellebbezés

bírósághoz érkezését követõ 3 munkanapon belül” szöveg, a „kézbesítést követõ 5 munkanapon belül”

szövegrész helyébe a „fellebbezés bírósághoz érkezését követõ 5 munkanapon belül” szöveg,

b) 27/C. § (4) bekezdés a) pontjában a „székhelyét, telephelyét, fióktelepét, mûködési területét,” szövegrész helyébe

a „székhelyét, telephelyét, fióktelepét (mûködési terület),” szöveg,

c) 49/A. § (4) bekezdésében a „felszámoló köteles haladéktalanul a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani,”

szövegrész helyett a „felszámoló haladéktalanul köteles az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást

tartani,” szöveg,

d) 63/A. §-ában a „keresetet a felszámolási eljárás jogerõs lezárását követõ 90 napos jogvesztõ határidõn belül”

szövegrész helyébe a „keresetet legkésõbb a felszámolási eljárás jogerõs lezárását követõ 90 napos jogvesztõ

határidõn belül” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti a Cstv.

a) 7. § (5) bekezdésében az „– ide nem értve a természetes személyek kérelmeit –” szövegrész,

b) 68. § (3) bekezdése.

3. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

18. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)

a) 5. § (6) bekezdésében a „közvetlen vagy közvetett” szövegrész helyébe a „kizárólagos vagy” szöveg,

b) 105. § (2) bekezdésében „a végelszámoló cégbíróság által történõ kirendeléséig” szövegrész helyébe az

„a kényszertörlési eljárás megindításáig” szöveg,
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c) 110. § (2) bekezdésében „a végelszámoló kijelöléséig” szövegrész helyébe az „a kényszertörlési eljárás

megindításáig” szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Gt. 336/D. § (2) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és 2013.

január 3-án hatályát veszti.

(2) A 10. § 2013. január 2-án lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CV. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról*

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál elõnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve a gyógyüdülési

használatot. A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvizet, a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel

– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

általános szabályokról szóló rendeletben megfogalmazottak szerint – vissza kell táplálni. A vízügyi hatósági

feladatokat ellátó szerv – a 2009. szeptember 30-án jogerõs vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ,

energiahasznosítási célú termálvíztermelés esetében – kérelemre engedélyezi a visszatáplálás mellõzését, ha

a kérelemmel érintett kitermelés megfelel az (1) bekezdésben meghatározott szempontok érvényesülését szolgáló,

a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek.”

2. § A Vgtv. 15. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A mezõgazdasági termelés területén, kizárólag energiahasznosítás céljából a termálvíz, a vizek hasznosítását,

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

szóló rendeletben meghatározott feltételekkel visszatáplálási kötelezettség nélkül kitermelhetõ. A visszatáplálási

kötelezettség mellõzésével történõ kitermelést a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szerv kérelemre engedélyezi.”

3. § A Vgtv. 1. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.

4. § Hatályát veszti a Vgtv. 15. § (3) bekezdésében az „a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész, a 15. §

(3a) bekezdése, és 1. számú mellékletének 35. és 36. pontja.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

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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1. melléklet a 2012. évi CV. törvényhez

A Vgtv. 1. számú melléklete a következõ 35. és 36. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„35. mezõgazdasági termelés: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK

rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. január 19-i

73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti mezõgazdasági termelõ által folytatott mezõgazdasági tevékenység;

36. kizárólag energiahasznosítási célú termálvíz hasznosítás a mezõgazdasági termelés területén: olyan termálvíz

hasznosítás, ahol a hasznosított geotermikus energia több mint 50%-a a mezõgazdasági termelést szolgálja.”

2012. évi CVI. törvény

egyes víziközmû-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról*

1. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)

„c) a közcélú vízi-létesítményre és tartozékára vonatkozóan

ca) a kezelõi jog,

cb) az üzemeltetési jog,

cc) a vagyonkezelõi jog

megszerzése;”

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

2. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állam víziközmû-mûködtetés és víziközmû-szolgáltatás tekintetében felmerülõ, a vízügyi tevékenységektõl

és vízügyi igazgatástól elkülönült feladatait a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény szabályozza.”

3. § A Vgt. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles

gondoskodni:]

„a) a település nem közmûves ivóvízellátásáról;”

4. § A Vgt. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyi önkormányzat víziközmû-mûködtetés és víziközmû-szolgáltatás tekintetében felmerülõ, vízügyi

tevékenységektõl és vízügyi igazgatástól elkülönült feladatait a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény szabályozza.”

5. § A Vgt. 7. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben megjelölt feladat:]

„g) a vízkészlet-gazdálkodási célú feladatokat ellátó vízátvezetõ csatornák bõvítése és üzemeltetése.”

6. § A Vgt. 4. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

7. § A Vgt. 9. § (2) bekezdés c), d) és e) pontjai hatályukat vesztik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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8. § A Vgt. IV. Fejezete hatályát veszti.

3. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2006. évi CXXI. törvény módosítása

9. § A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi

CXXI. törvény 30. § (12) és (13) bekezdései hatályukat vesztik.

4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

10. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetõk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,

kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és

egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjármûvek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás

megelõzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelõk, õstermelõk számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetõségeinek

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetõségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közremûködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhõszolgáltatás;

21. víziközmû-szolgáltatás, amennyiben a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi

önkormányzat ellátásért felelõsnek minõsül.”

5. A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

11. § A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„2. § E törvény alkalmazásában:

1. átadási pont: olyan víziközmû, amely beépített mérõberendezés, elzárószerelvény és mintavételi lehetõség útján

biztosítja két víziközmû-rendszer kapcsolatát, valamint az összekapcsolt víziközmû-rendszerek üzemeltetése során

az ivóvízátadás, -átvétel és a szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minõségi elszámolásának mûszaki feltételeit,

2. bekötési vízmérõ: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötõvezeték végpontjára

telepített mérõ,
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3. csatlakozó hálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötõvezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba

szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi

szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötõvezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat),

amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi,

4. ellátási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelmûen behatárolható terület,

amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmû-szolgáltatást ugyanaz a víziközmû-szolgáltató végzi,

5. felhasználási hely: az a víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmû-szolgáltatást

a felhasználó igénybe veszi,

6. felhasználó: a víziközmû-szolgáltatást e törvény szerinti szerzõdéses jogviszony keretében igénybe vevõ

természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki (amely) a víziközmû-szolgáltatásba

bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa,

7. felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, amely a víziközmû-szolgáltatást igénybe vevõ felhasználók számosságát

– víziközmû-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók kapacitás igényeire figyelemmel – az 1. melléklet szerinti képlet

alapján egységesen fejezi ki,

8. gördülõ fejlesztési terv: hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészbõl álló terv,

9. házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képezõ – vezeték,

amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítõ elemei (így különösen vízmérõ berendezés

elhelyezésére szolgáló akna),

10. házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkezõ szennyvíz összegyûjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét

képezõ – vezeték, valamint annak kiegészítõ elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérõ, szennyvízminõség-ellenõrzõ

akna, szennyvíz-elõkezelõ mû),

11. ivóvíz-bekötõvezeték: a víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi

ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérõ,

amely

a) bekötési vízmérõ esetében

aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külsõ falsíkjáig terjed,

ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérõt követõen a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérõ

felõli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérõt követõ 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,

b) bekötési vízmérõ hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó

vezetékszakasz végéig terjed,

12. ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmû-rendszer részét képezõ hálózat, amely az ivóvíz-fõnyomóvezetékbõl, az erre

kapcsolt elosztóvezetékekbõl és ezek berendezéseibõl áll,

13. kiszervezés: a víziközmû-üzemeltetés egy részének a víziközmû-szolgáltatótól eltérõ, más személlyel történõ

elvégeztetése,

14. közmûfejlesztési kvóta: víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz

a víziközmû-szolgáltató által a közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó

kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap,

15. lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerzõ gazdasági tevékenység

keretében, saját háztartása, üdülõ vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmû szolgáltatást,

valamint a társasház és a lakásszövetkezet,

16. mellékvízmérõ: a bekötési vízmérõ után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérõ,

17. rendszerfüggetlen víziközmû-elem: a víziközmû olyan nem egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely

a víziközmûtõl állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmû-hálózaton vagy a víziközmû-hálózatok között

– alkalmazási céljára figyelemmel – szabadon áthelyezhetõ (így különösen fogyasztásmérõ berendezés, szennyvíz

átemelõ szivattyú, irányítástechnikai berendezés),

18. szennyvíz-bekötõvezeték: a felhasználási helyen keletkezõ szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerû

csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történõ bevezetésére szolgáló

vezeték,

19. szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmû-rendszer részét képezõ hálózat, amely a szennyvíz fõgyûjtõbõl, az erre

kapcsolt mellékgyûjtõkbõl és ezek berendezéseibõl áll,

20. víziközmû: olyan közcélú vízilétesítmény, amely

a) település vagy települések közmûves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó

ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történõ eljuttatást,

mindezekhez kapcsolódóan a tûzivíz biztosítását vagy
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b) a közmûves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz

felhasználási helyekrõl történõ összegyûjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését

szolgálja,

21. víziközmû-fejlesztés: víziközmûre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új

víziközmû létesítését, a meglévõ víziközmû bõvítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja,

22. víziközmû-mûködtetés: a víziközmû üzemeltetésével, valamint a víziközmû-fejlesztéssel kapcsolatos

tevékenységek összessége,

23. víziközmû-rendszer: a víziközmûvek olyan egybefüggõ struktúrája, amely:

a) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),

b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak,

c) átadási pontokkal egyértelmûen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt

biztosítja,

d) átadási pontokkal egyértelmûen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy településre nézve, vagy

azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, képes biztosítani a víziközmû-szolgáltatás mûszaki

feltételeit,

24. víziközmû-szolgáltatás: a közmûves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tûzivíz biztosítással, továbbá a közmûves

szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerû csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által

megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettõt a víziközmû-szolgáltató a felhasználó részére

közüzemi jogviszony keretében nyújtja (a továbbiakban együtt: víziközmû-szolgáltatási ágazatok),

25. víziközmû-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész

a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közmûves ivóvízellátásra lehetõséget kínál, vagy

b) amelyen a keletkezõ szennyvíz részben, vagy egészben történõ elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötõvezeték,

vagy a szennyvíz bekötõvezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült,

26. víziközmû üzemeltetése: a víziközmû-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközmû-szolgáltató által végzett mindazon

tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerzõdésben elõírt követelmények

teljesítése érdekében okszerûen merülnek fel, különösen a víziközmû mûszaki értelemben vett napi üzemben tartása,

karbantartása és javítása, közüzemiszerzõdés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat mûködtetése,

27. víziközmûves kapcsolódó szolgáltatás: szerzõdés alapján a víziközmû-szolgáltató által más víziközmû-szolgáltató

részére nyújtott ivóvíz-értékesítési vagy szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás,

28. holding: a számvitelrõl szóló törvény szerint anyavállalatnak és leányvállalatnak minõsülõ társaságok együttese,

ahol az anyavállalat egyidejûleg megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény tulajdonosi joggyakorlóval szemben

támasztott követelményeinek is.”

12. § A Vksztv. 3. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„3. § (1) Az e törvényben meghatározott hatósági feladatokat – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Magyar

Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmû-szolgáltatás korlátozásával vagy

felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén

a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényt

(a továbbiakban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági felhasználó az Fgytv. alkalmazásában

fogyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) A felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén

az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben

(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság eljárására az Fttv.-ben meghatározott

szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági felhasználó az Fttv. alkalmazásában

fogyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság az eljárása során az Fgytv.-ben foglalt jogkövetkezményeken kívül – jogsértés

megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:

a) a víziközmû-szolgáltató üzletszabályzatában foglaltak betartására kötelezés;

b) a víziközmû-szolgáltató olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt

rendel, a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének elõírása; vagy

c) ha a lakossági felhasználót visszatérítés illeti meg, az annak teljesítésére való kötelezés.
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(6) A víziközmû-szolgáltatókkal szemben felmerülõ panaszok ügyében – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével –

a Hivatal jár el.

(7) A (2)–(6) bekezdés szerinti hatósági eljárást megelõzõen a felhasználó köteles panaszával igazolható módon

a víziközmû-szolgáltatóhoz fordulni.”

13. § A Vksztv. 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„6. § (1) Víziközmû kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.

(2) Ha a víziközmû idegen ingatlanon fekszik, a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési

szolgalmi jog az ellátásért felelõst illeti meg azzal, hogy az abból származó jogok gyakorlása – a víziközmû üzemeltetési

tevékenységéhez indokolt mértékben – a víziközmû-szolgáltatót megilleti. A víziközmû-szolgáltató viselni köteles

a joggyakorlás következtében felmerülõ terheket.

(3) Az állami tulajdonú víziközmû felett a Magyar Államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét

az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján látja el.

(4) Az (5) bekezdésben foglaltak kivételével víziközmûnek kell minõsíteni, és kizárólagosan e törvényben foglaltak

szerint mûködtethetõ az a funkcióját tekintve a 2. § 20. pont a) és b) alpontjában foglaltaknak is eleget tevõ

vízilétesítmény, amely – a víziközmû szolgáltatás körében lakossági felhasználónak minõsülõ – legalább huszonöt,

települési belterületen lévõ háztartás ellátását is biztosítja.

(5) Nem lehet víziközmûnek minõsíteni, és víziközmû-szolgáltatás keretében mûködtetni azt a vízilétesítményt amely:

a) az éves kapacitás kihasználtság tekintetében nagyobbrészt nem lakossági igényeket szolgál, és víziközmû

rendszerrel nincs összekapcsolva,

b) nem közterületi ingatlan területén, olyan belsõ hálózatként került kialakításra, amely esetében az ellátás valamely

szervezett formában mûködõ, legalább részben közös célú ingatlan használathoz kötõdik (különösen: nyugdíjas

otthon, szolgálati lakások, lakópark),

c) mûszaki kialakítása miatt aránytalan (az újraelõállítási érték 30%-át meghaladó értékû) nagyságú átalakítást jelentõ

beruházás eredményeként lehetne csak a víziközmû rendszerekkel szemben támasztott mûszaki kritériumoknak

megfeleltetni.

(6) A vízilétesítmény (4) és (5) bekezdés szerinti minõsítésére nézve a Hivatal az érdekelt ellátásért felelõs kérelmére

indított eljárásban hoz egyedi döntést.”

14. § A Vksztv. 8. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Ha az ellátásért felelõs és az érintett víziközmû-rendszerre nézve vele víziközmû üzemeltetési jogviszonyban nem

álló beruházó, az (1) és a (3) bekezdés szerinti víziközmû térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes

vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából

a beruházó vállalkozási, bevételszerzõ tevékenységével összefüggõ költségnek, ráfordításnak minõsül.”

15. § A Vksztv. 9. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„9. § (1) A közigazgatási területén lévõ felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközmû-rendszerre

nézve a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a települési önkormányzatot – a fõvárosban a fõvárosi

önkormányzatot – illetik az ellátásért felelõs jogai és terhelik annak kötelezettségei.

(2) Az államot illetik az ellátásért felelõs jogai és terhelik annak kötelezettségei, amennyiben rajta kívül

önkormányzatnak tulajdonjoga a víziközmû-rendszeren nem áll fenn. Az állam tulajdonosi képviselõje jár el az

ellátásért felelõsök képviseletében, ha a víziközmû-rendszeren az állam a közmûvagyon érték legalább 50%-a felett

tulajdonjoggal rendelkezik.

(3) Ha a víziközmû-rendszeren több ellátásért felelõs is tulajdonnal rendelkezik, és a (2) bekezdés nem alkalmazható,

akkor az érintettek közössége a víziközmû-rendszerrel kapcsolatban e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és

kötelezettségek teljesítése érdekében – közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában – maguk közül jelöli ki

a képviseletében eljáró ellátásért felelõst. Kijelölés hiányában az ellátásért felelõsök közössége képviseletében,

a legnagyobb lakosságszámmal rendelkezõ önkormányzat, egyenlõ lakosságszám esetében pedig a Hivatal által

kijelölt önkormányzat jár el.

(4) A víziközmû-rendszer tulajdonosai az ellátásért felelõs e törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésével

kapcsolatban felmerülõ indokolt költségeket – eltérõ megállapodás hiányában – víziközmû-rendszeren fennálló

vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.
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(5) Adott közigazgatási terület ellátásért felelõs személyének igazolása céljából a Hivatal kérelemre hatósági

bizonyítványt állít ki.

(6) A víziközmûvek vagyonbiztosításáról annak vagyonkezelõje, ennek hiányában a tulajdonosa köteles gondoskodni.

A vagyonbiztosítás költségei a tulajdonos részérõl a víziközmû-rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételei

terhére is finanszírozhatóak.”

16. § A Vksztv. 11. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„11. § (1) A víziközmû-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlõdés szempontjaira

tekintettel – víziközmû-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves idõtávra gördülõ fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülõ fejlesztési terv felújítási és pótlási tervbõl, valamint beruházási tervbõl áll.

(2) A (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a víziközmû-szolgáltató, a beruházási tervet

az ellátásért felelõs készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Hivatalhoz.

(3) Bérleti-üzemeltetési szerzõdés alapján végzett víziközmû-mûködtetés esetében a felújítási és pótlási tervet az

ellátásért felelõs, építési koncessziós szerzõdés alapján végzett víziközmû-mûködtetés esetében a beruházási tervet

a víziközmû-szolgáltató készíti el és nyújtja be.

(4) Az az ellátásért felelõs vagy víziközmû-szolgáltató, aki nem minõsül az adott víziközmû-rendszerre vonatkozó

felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve

véleményezési joggal rendelkezik. Az írásba foglalt véleményeltérés a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét

képezi.

(5) Amennyiben a víziközmû-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb

szerzõdéses jogviszony alapján nem kivitelezõje a víziközmûre irányuló beruházásnak, vagy a tervszerû

rekonstrukciós, felújítási és pótlási munkáknak, kötelezettsége azok bonyolítási feladatait a víziközmû-szolgáltatás

érdekében felmerülõ tevékenységei részeként elvégezni.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenõrzi.”

17. § A Vksztv. 12. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A víziközmû tulajdonosa a 16. § szerinti pályázat kiírását – ennek hiányában az üzemeltetési szerzõdés megkötését

– megelõzõen a tulajdonában lévõ víziközmû vonatkozásában vagyonértékelést végeztet. A vagyonértékelés

költségei a víziközmû-rendszer üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére is finanszírozhatóak.”

18. § A Vksztv. 15. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A víziközmû-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára, módosítására, megszüntetésére nézve, a nemzeti

vagyonról szóló törvény, a közbeszerzésekrõl szóló törvény és a koncesszióról szóló törvény rendelkezései szerinti

elvek mentén, az e törvényben foglalt speciális szabályokat kell alkalmazni.”

19. § A Vksztv. 16. §-a következõ szöveggel lép hatályba:

„16. § (1) Az üzemeltetési szerzõdés megkötésére az ellátásért felelõs a 15. § (1) bekezdésében megnevezett törvények

eltérõ rendelkezése hiányában pályázati eljárást köteles lefolytatni. A pályázat egyidejûleg mindkét

víziközmû-szolgáltatási ágazat, illetve több víziközmû-rendszer vonatkozásában is kiírható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot több ellátásért felelõs közösen is kiírhatja.

(3) A pályázat kiírására a pályázati kiírás Hivatal által történõ jóváhagyását követõen kerülhet sor.

(4) Az üzemeltetési szerzõdést a pályázat nyertesével kell megkötni.

(5) A 9. § (2) bekezdés szerinti esetben, a víziközmû-rendszer mûködtetése körében a tulajdonosi jogok gyakorlása

tekintetében, az állami vagyonról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerzõdés kizárólag olyan víziközmû-szolgáltató társasággal jöhet

létre:

a) amely kizárólag az ellátásért felelõs, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös

tulajdonában áll;

b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek

együttes tulajdonában áll.

(7) A (6) bekezdés szerinti társaság holdingba szervezett módon is mûködhet.

(8) A (6) bekezdésnek való megfelelõség tekintetében a munkavállalói résztulajdon nem minõsül kizáró

körülménynek.”
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20. § A Vksztv. 19. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„19. § A víziközmû-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelõsségbiztosításról a víziközmû-szolgáltató gondoskodni köteles.”

21. § A Vksztv. 23. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„23. § Vagyonkezelési szerzõdés létrejöhet akkor is, ha a víziközmû vagyonkezelési jogának átengedése

a víziközmû-szolgáltatást, mint közfeladatot bérleti-üzemeltetési szerzõdés alapján ellátó víziközmû-szolgáltató

javára történik.”

22. § A Vksztv. 24. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„24. § A vagyonkezelési jogviszony 23. § szerinti létrehozása nem minõsül a Kbt. hatálya alá tartozó visszterhes

szerzõdésnek.”

23. § A Vksztv. 25. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„25. § A vagyonkezelésbe adott víziközmû esetében a víziközmû üzemeltetése is a vagyonkezelõ kötelezettsége.”

24. § A Vksztv. 26. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A gördülõ fejlesztési tervben a víziközmû könyv szerinti értékének megõrzésén túl a Hivatal jóváhagyhatja:

a) a szükség szerinti felújítás körében a víziközmû jogszabályi követelményeknek biztonsággal eleget tevõ állapotának

megõrzését, vagy

b) az a) pontban foglaltak elõírása mellett a víziközmû mûszaki fejlesztését.”

25. § A Vksztv. 27. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„27. § (1) A pályázat kiírója a koncessziós pályázat nyertesét koncessziós társaság alapítására kizárólag akkor

kötelezheti, ha a megalapítandó koncessziós társaság a koncessziós szerzõdés keretében ellátandó terület

vonatkozásában a 36. § (1) bekezdés c) pontja nem zárja ki a víziközmû-szolgáltatói mûködési engedély kibocsátását.

(2) Az engedélyezési eljárásban a koncessziós eljárás nyertesének döntése eredményeként alapított koncessziós

társasággal szemben a 36. § (1) bekezdés c) pontja nem kerül figyelembevételre, amennyiben

a) a koncessziós társaságot a 36. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembe vételével kibocsátott mûködési engedéllyel

rendelkezõ víziközmû-szolgáltató alapította, s annak szerzõdéses kötelezettségei teljesítéséért egyetemleges

felelõsséget vállalt, vagy

b) közös ajánlattevõk esetén, közülük az a) pont szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ víziközmû-szolgáltató is

tagja a koncessziós társaságnak, és annak szerzõdésszerû teljesítéséért egyetemleges felelõsséget vállalt.

(3) A koncessziós szerzõdés – nem korábban, mint idõtartamának felét követõen – közös megegyezéssel, egy

alkalommal, legfeljebb a koncessziós szerzõdés eredeti idõtartamának felével meghosszabbítható.”

26. § A Vksztv. 29. § (1)–(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A nemzeti vagyonról szóló törvénynek az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tevékenységeire vonatkozó

rendelkezései értelmében koncessziós eljárás lefolytatása nélkül hozható létre üzemeltetési jogviszony, amennyiben

e törvény 16. § (6) bekezdése szerinti feltételek is teljesülnek (bérleti-üzemeltetési szerzõdés).

(2) Ha az (1) bekezdés szerint létrejövõ bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemeltetõ társaság tulajdonosi

szerkezete már nem felel meg a 16. § (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított

nyolc hónapnál nem korábbi idõpontban, de legkésõbb a naptári év végével a bérleti-üzemeltetési szerzõdés

megszûnik.”

27. § A Vksztv. 31. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„31. § Bérleti-üzemeltetési szerzõdés esetében a víziközmû üzemeltetési jogának megszerzése ellenérték fizetéséhez

köthetõ, gyakorlása kizárólag bérleti, vagy használati díj fizetése ellenében folytatható.”

28. § A Vksztv. 32. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„32. § (1) A Hivatal – az ellátáshoz fûzõdõ közérdekbõl – víziközmû-szolgáltatás nyújtására közérdekû üzemeltetõt jelöl

ki, ha

a) a víziközmû-szolgáltatás nyújtása veszélybe kerül azáltal, hogy

aa) az üzemeltetési szerzõdés megszûnt,
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ab) a víziközmû-szolgáltató gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülése, fizetésképtelensége következik be,

ac) a víziközmû-szolgáltató tevékenységét nem a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen folytatja, és ez közvetlenül

veszélyezteti a biztonságos ellátást vagy a felhasználók ellátása azt megköveteli,

ad) a Hivatal a víziközmû-szolgáltató engedélyét a 38. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján visszavonta, vagy

ae) a víziközmû-üzemeltetés egyéb okból ellehetetlenül, és

b) az ellátásért felelõs a víziközmû-szolgáltatás biztosításáról nem gondoskodott.

(2) A Hivatal a közérdekû üzemeltetõt a tevékenység ellátására önkéntesen kötelezettséget vállaló

víziközmû-szolgáltatók közül jelöli ki. Ha a víziközmû-szolgáltatás nyújtására víziközmû-szolgáltató nem vállal

önkéntesen kötelezettséget, akkor a Hivatal saját hatáskörben jogosult erre – az e törvény felhatalmazása alapján

kiadott kormányrendelet alkalmazásával – bármelyik víziközmû-szolgáltatót kijelölni. A kijelölés meghatározott

idõtartamra érvényes a kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesüléséig.

(3) A közérdekû üzemeltetõ a kijelöléssel érintett ellátási területre vonatkozóan mentesül a felügyeleti díj fizetésének

kötelezettsége alól, továbbá e tevékenysége körében felmerülõ közmûhasználati díj mértékét a Hivatal állapítja meg.

(4) A közérdekû üzemeltetõ kijelölési határozatban foglaltak szerinti birtokba lépésével egyidejûleg, az érintett

közmûrendszerre vonatkozóan fennálló korábbi üzemeltetési jogviszony hatályát veszti.

(5) A közérdekû üzemeltetõ tevékenységére – eltérõ rendelkezés hiányában – a víziközmû-szolgáltatásra vonatkozó

rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”

29. § A Vksztv. 45. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„45. § (1) A víziközmû-üzemeltetés e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott részeinek

kiszervezéséhez a Hivatal elõzetes engedélye, további nevesített részeinek kiszervezéséhez a Hivatal elõzetes

tájékoztatása szükséges.

(2) A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az engedélyezési kötelezettség alá esõ kiszervezett tevékenységek

szerzõdési értékének összege az adott évben, a víziközmû-szolgáltatásból származó elõzõ évi nettó árbevétel tíz

százalékát meghaladja.

(3) Kiszervezett tevékenységet kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható gazdálkodó szervezet

végezhet. Kiszervezés esetében a víziközmû-szolgáltató úgy felel a jogszabályban vagy hatósági határozatban

meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné.

(4) A kiszervezés mértékének a (2) bekezdésben foglalt korlátozásába nem számít bele, amennyiben a kiszervezés

2012. július 15. napján víziközmû-szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet irányába, az alábbi tevékenységek

tekintetében történik:

a) víziközmû napi üzemben tartása,

b) víziközmû hibaelhárítása,

c) víziközmû hibaelhárítási ügyelet nyújtása,

d) ügyfélszolgálati tevékenység,

e) fogyasztásmérõ berendezés leolvasására irányuló szolgáltatás,

f) díjbeszedési szolgáltatatás,

g) felhasználási hely ellenõrzése, vagy

h) fogyasztásmérõ berendezések cseréje.

(5) A (4) bekezdésben foglalt kiszervezett tevékenységet 2014. december 31. napját követõen

a) kizárólag az állam, települési önkormányzat vagy ezek közös tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy

b) kizárólag

ba) az a) pont szerinti gazdasági társaság és

bb) rajta kívül az állam, települési önkormányzat vagy ezek együttes tulajdonában álló gazdasági társaság

végezhet.

(6) A víziközmû-szolgáltató víziközmû-mûködtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos

tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmû mûködtetését, a folyamatos, biztonságos és elõírt színvonalú ellátást.

Másodlagos tevékenységnek minõsül különösen az elkülönített rendszerû csapadékvíz elvezetõ rendszerek

üzemeltetése, a fürdõüzemeltetés, a nem közmûves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az árvízvédelemmel

kapcsolatos tevékenység.”
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30. § A Vksztv. 52. § (2)–(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A bekötési vízmérõ és a mellékvízmérõk mérési különbözetébõl megállapított különbözetet a bekötési vízmérõ

szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmû-szolgáltatónak.

(3) Szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az elszámolás a szennyvízelvezetési helyrõl a szennyvízelvezetõ

víziközmûbe kerülõ szennyvíz mért mennyiségén alapul. Mérés hiányában az elszámolásnál az (1) bekezdés szerint

mért ivóvízmennyiség és a más vízilétesítménybõl származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe

venni, csökkentve a – jogszabály alapján kiadott engedély alapján – más vízilétesítmény részét képezõ

szennyvízelvezetõ mûbe elhelyezett szennyvízmennyiséggel. A víziközmû-szolgáltató a felhasználóval a közüzemi

szerzõdésben ettõl eltérõen is megállapodhat. A más vízilétesítménybõl származó vízmennyiséget hiteles vízmérõ

berendezéssel kell megmérni, és annak mérési adatait a víziközmû-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.”

31. § A Vksztv. 54. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az új víziközmû-szolgáltató az üzemeltetési szerzõdés hatálybalépését követõ harminc napon belül az érintett

felhasználókat errõl értesíti. Az értesítésben ki kell térni a víziközmû-szolgáltató elérhetõségén túl annak

üzletszabályzata és ügyfélszolgálata elérhetõségére, valamint fel kell hívni a (2) bekezdésben foglaltakra a figyelmet.”

32. § A Vksztv. 55. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A környezetvédelmi és vízügyi hatóság az ingatlan tulajdonosát közérdekbõl – tekintet nélkül az (1) és

(2) bekezdésben meghatározott határidõre vagy az (1) bekezdésben meghatározott feltételre – kötelezi az ingatlan

beköttetésére, és ezzel a víziközmû-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi

szennyvízkezelõ létesítmény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy

vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható meg.”

33. § A Vksztv. 60. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„60. § (1) A Hivatal ellenõrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult a víziközmû-szolgáltatótól,

az ellátásért felelõstõl, a jegyzõtõl, a víziközmû tulajdonosától és a kiszervezett tevékenységet végzõtõl eseti és

rendszeres információt kérni, továbbá az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos iratokba

betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

(2) A víziközmû-szolgáltató, az ellátásért felelõs, a jegyzõ, a víziközmû tulajdonosa és a kiszervezett tevékenységet

végzõ a Hivatal részére megadja az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban

meghatározott és feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal

határozza meg.

(3) A Hivatal adatkezelésére a villamos energiáról szóló törvényben a Hivatal adatkezelésére vonatkozó szabályokat

kell megfelelõen alkalmazni.

(4) A Hivatal adatbekérése megvalósulhat az általa külön e célra mûködtetett, a helyszínre vagy a hatósági

nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatás útján is.”

34. § A Vksztv. 64. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon kell elszámolni

a) a távhõ-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz elõállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,

b) lakásbérlõk tényleges víziközmû-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végzõ gazdálkodó

szervezettel szemben.”

35. § A Vksztv. 65. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig

küldi meg.”

36. § A Vksztv. 69. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nem lakossági felhasználó a víziközmû-szolgáltatóval kötött szerzõdésben foglaltak szerint a víziközmû-szolgáltató

részére víziközmû-fejlesztési hozzájárulást fizet)

„a) közüzemi szerzõdéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,”
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37. § A Vksztv. 70. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A víziközmû-fejlesztési hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elõ

a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint vegye figyelembe a víziközmû-rendszerbe késõbb bekötött

felhasználók bekötésének hatásaiból származó elõnyöket.”

38. § A Vksztv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmû-fejlesztési igényeivel összefüggésben

– ide nem értve a felhasználó részére kiépítendõ ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötõvezetéket – használható fel, ahol

a hozzájárulás megfizetésével érintett felhasználási hely található.”

39. § A Vksztv. 73. § b) pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A víziközmû-szolgáltatás díjaira vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenõrzi. A rendelkezések megsértése

esetében a Hivatal határozattal)

„b) kötelezi a víziközmû-szolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért többletbevétel és az azzal érintett naptári

félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelõ kamatnak”

40. § A Vksztv. 74. § (1) bekezdés 12. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„12. a víziközmû-rendszerekrõl, a víziközmû-szolgáltatókról és az ellátási felelõsökrõl vezetett közhiteles

nyilvántartások szabályait;”

41. § A Vksztv. 74. § (2) bekezdés 2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben)

„2. állapítsa meg a víziközmû-szolgáltatás átláthatóságának biztosítása érdekében a víziközmû-szolgáltatók által

közérdekbõl közzéteendõ adatok körét és a közzététel módját;”

42. § A Vksztv. 78. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„78. § (1) A 2012. július 15-én meglévõ üzemeltetési szerzõdés tekintetében – az e törvény felhatalmazása alapján

kiadott miniszteri rendeletben meghatározott szempontok szerint – vagyonértékelést kell végeztetni

2015. december 31-ig.

(2) A 2012. július 15-én folyamatban lévõ pályázati eljárások esetében a vagyonértékelést az üzemeltetési szerzõdés

megkötését megelõzõen kell elvégeztetni.”

43. § A Vksztv. 79. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„79. § (1) Az a víziközmû, vagy víziközmû létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet

tulajdonában áll, mely felett – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti

vagyonba tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelõs tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél fogva

ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötõdõ jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át.

(2) Az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként víziközmûvet,

vagy víziközmû létrehozására irányuló beruházást tart nyilván, az ellátásért felelõssel azok ellátásért felelõs részére

történõ átruházásáról 2013. október 31-ig – a polgári jog általános szabályai szerint – írásban megállapodik. Szerzõdõ

felek az átruházást legkésõbb 2013. december 31. napjáig kötelesek megvalósítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmû olyan víziközmû

rendszernek képezi részét, amelynek több ellátásért felelõse is van, õket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban

lévõ vagyonérték arányában illeti meg. Amennyiben a víziközmû rendszeren egyetlen ellátásért felelõsnek sem áll

fenn tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelõs települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg

az átháramló tulajdon.

(4) Ha a felek az (1)–(3) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásról állapodnak meg,

a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társasági adó

szempontjából a víziközmû-szolgáltatást végzõ vállalkozási, bevételszerzõ tevékenységével összefüggõ költségnek,

ráfordításnak minõsül.

(5) Ha a felek a (2) bekezdésben megjelölt határidõre nem állapodtak meg, az ellátásért felelõs a gazdálkodó

szervezettel szemben annak víziközmûvel, illetve folyamatban lévõ beruházással érintett ingatlanára nézve kisajátítást

kérhet.
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(6) Ha az ellátásért felelõs települési önkormányzat az (5) bekezdés szerinti jogával 2014. május 31-ig nem élt, az állam

kérheti a kisajátítást. A települési önkormányzat az MNV Zrt.-t 2014. június 15-ig értesíti, hogy az (5) bekezdés szerinti

jogával nem élt.

(7) Ha a víziközmû tulajdonosa a tulajdon átháramlással érintett víziközmû-rendszeren víziközmû-szolgáltatást

végzõnek minõsül, és a tulajdonában lévõ rendszerfüggetlen víziközmû-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti

jogcímmel rendelkezik, a rendszerfüggetlen víziközmûre az (1)–(6) bekezdés hatálya nem terjed ki.

(8) Ha 2012. július 15-én a víziközmû olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában van, amelyben az ellátásért felelõs

közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, az ellátásért felelõs a víziközmû tulajdonosában

fennálló közvetlen vagy közvetett részesedése csökkenését eredményezõ megállapodást a víziközmû

tulajdonjogának megszerzéséig érvényesen kizárólag más ellátásért felelõssel köthet.”

44. § A Vksztv. 81. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha az ingatlan-nyilvántartásban az idegen ingatlanon lévõ víziközmû vonatkozásában vízvezetési szolgalmi jog

jogosultjaként 2013. december 31-én nem települési önkormányzat, vagy az állam van bejegyezve, az ellátásért felelõs

2014. március 31-ig a területileg illetékes vízügyi hatóságnál kérheti a vízvezetési szolgalmi jog javára történõ

megállapítását, vagy a vízvezetési szolgalmi jog részére történõ bejegyzésére alkalmas határozat kiadását.”

45. § A Vksztv. 82. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„82. § (1) A 2013. május 31. napja után víziközmû-szolgáltatói tevékenységet folytatni kívánó gazdasági társaság,

köteles legkésõbb e határidõig a mûködési engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz.

(2) A 2012. július 15-én mûködõ, vagy a mûködését ezen idõpontot követõen megkezdõ víziközmû-szolgáltatást

végzõ gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem jogerõs elbírálásáig jogosult e törvény szerint

engedélyköteles tevékenységét az e törvényben elõírtak szerint folytatni azzal, hogy rá alkalmazni kell e törvény

víziközmû-szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseit.

(3) A 2012. július 15-én víziközmû-szolgáltatást végzõ a 2012. év tekintetében az 5. § szerinti felügyeleti díj

arányos részét a 2012. július 15-i adatok alapján fizeti meg, és a kiszámításához szükséges adatszolgáltatást

2012. augusztus 15-ig küldi meg a Hivatal részére. A 2012. évi felügyeleti díj a fenti adatok alapján meghatározott éves

díj mértékének a 6/13-ada.

(4) A 2012. július 15-én a víziközmû-szolgáltatást végzõ tulajdonában lévõ víziközmû felújítása és pótlása a víziközmû

tulajdonjogának 79. § szerinti átruházásáig a víziközmû-szolgáltatást végzõ kötelessége.

(5) A 49. § (2) bekezdés szerinti számviteli szétválasztási szabályokat 2012. december 31-ig kell kidolgozni.”

46. § A Vksztv. 83. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„83. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a 2012. július 15. napját megelõzõen megkötött üzemeltetési

szerzõdés e törvény rendelkezéseivel ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatók.

(2) A 2012. július 15-ét megelõzõen jogszerûen és jóhiszemûen szerzett jogokat és kötelezettségeket e törvény

16. §-ának és 29. §-ának rendelkezései nem érintik.

(3) A 2012. július 15-ét megelõzõen létrejött üzemeltetési szerzõdés idõtartamának meghosszabbítása új jogviszony

létesítésének minõsül.

(4) A víziközmû-szolgáltató az átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérõ berendezést helyez el 2013. december

31-ig. A felhasználó a fogyasztásmérõ berendezés elhelyezése és a közüzemi szerzõdés módosítása érdekében

együttmûködik a víziközmû-szolgáltatóval.

(5) Ha 2012. július 15-én a közmûves ivóvízellátás vagy a közmûves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához

szükséges víziközmû-rendszer a közterületen az ingatlanról mûszakilag elérhetõ módon kiépült és mûszakilag

rendelkezésre áll, az ingatlan tulajdonosa az 55. § szerinti kötelezettségét 2013. július 1-jéig teljesíti.

(6) Az 58. §-t 2012. július 15-ét megelõzõen késedelembe esett felhasználó tekintetében is alkalmazni kell.”

47. § A Vksztv. 84. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A Hivatal a víziközmû-szolgáltató részére elsõ alkalommal legalább 50 000 felhasználói egyenérték elérése esetén

is kibocsátja a mûködési engedélyt, amennyiben a víziközmû-szolgáltató a jogszabályi feltételeknek egyébként

megfelel.”
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48. § A Vksztv. 87. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„87. § A Hivatal a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás mértékét elsõ alkalommal 2015. november 30-ig állapítja meg.”

49. § A Vksztv. 62. § (3) bekezdése hatályát veszti.

50. § A Vksztv. 10. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

51. § A Vksztv. 22. § (5) bekezdése nem lép hatályba.

52. § A Vksztv. 36. § (1) bekezdés f) pontja nem lép hatályba.

6. Záró rendelkezések

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

(2) E törvény 1–7. §-a, 9–10. §-a 2012. július 15-én lép hatályba.

54. § E törvény 10. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CVII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény

módosításáról*

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 1. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„1. § (1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Áht.) szerinti – a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, valamint hazai és

határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott – elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti

rendelkezési jogot –ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

(2) Az Alap elnöke a miniszter. Az Alap elnöki tisztsége nem ruházható át.

(3) Az Alap alelnökét a miniszter nevezi ki legfeljebb négyévi idõtartamra.”

2. § Az Nkatv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára

Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökébõl, az Alap

alelnökébõl és tagokból áll. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett

szakmai szervezetek javaslata alapján bízza meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. § Az Nkatv. 2. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az állandó és az ideiglenes szakmai kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) – a miniszteri keret kivételével –

a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, az Alap alelnökének egyetértésével dönt a pályázatok

kiírásáról. Az Alap alelnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.

(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben az Alap elnöke vagy alelnöke a kollégiumnak a pályázat

elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt megsemmisíti, vagy megfontolás végett

visszaküldi a szakmai kollégiumnak.”

4. § Az Nkatv. 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén a Bizottság

döntésekor, ha az ülést a miniszter vezeti, akkor a miniszter szavazata, ha az ülést az Alap alelnöke vezeti, akkor az Alap

alelnökének szavazata, illetve kollégiumi döntés esetén a kollégium vezetõjének szavazata dönt.”

5. § Az Nkatv. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„2/A. § (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a miniszter, az Alap alelnöke, valamint a Bizottság tagja.

(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetõinek és tagjainak, valamint ezek közeli

hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont] pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) A miniszter, az Alap alelnöke, a Bizottság tagja, a kollégium vezetõje és tagja nem vehet részt olyan pályázat

elbírálásában, amelynek megítélésénél tõle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

(4) Az összeférhetetlenségrõl legkésõbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell.

Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetõje esetében

az Alap alelnöke, az Alap alelnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt.

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, az Alap

alelnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselõ visszahívására.”

6. § Az Nkatv. 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:]

„h) egyéb bevételek, ideértve a kezelõ szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.”

7. § Az Nkatv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az Alap, valamint a kezelõ szervének bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány

a tárgyévi bevételi terv teljesülése elõtt igénybe vehetõ a kiadási és bevételi elõirányzat egyidejû módosításával.

Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési

törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A miniszter jogosult – a pályázati döntések függvényében – az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei

között átcsoportosítást végrehajtani. A kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás jogát – az elõirányzaton belül –

a kezelõ szerv vezetõjére átruházhatja.”

8. § (1) Az Nkatv. 7. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás:]

„e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedõ szakmai

teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális,

mûvészeti díjakhoz való hozzájárulásra;”

(2) Az Nkatv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül felhasználható az Alap és kezelõje mûködésével, valamint

a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. § (3) bekezdés szerinti, valamint

a fejezetet irányító szervvel kötött együttmûködési megállapodásban rögzített pályázatkezeléssel összefüggõ

kiadásait is.”

9. § Az Nkatv. 7/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7/C. § (1) A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel – a 7. §

(2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett – összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret).

A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelõzõ év december 15-éig állapítja meg.
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(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt bevétel – a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett –

összegének legfeljebb 10%-ának mértékéig a miniszter – a kultúráért felelõs államtitkár javaslatára – egyedi

elbírálással az ágazati minisztérium irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények

számára egyedi kérelem alapján mûködési támogatást nyújthat.”

10. § Az Nkatv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy

a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó részletes szabályokat,

b) a nevezési díjak megállapításának elveit,

c) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, mûködésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra

vonatkozó részletes eljárási szabályokat

rendeletben állapítsa meg.”

11. § Az Nkatv.

a) 2. § (3) bekezdésében az „ideiglenes kollégiumot” szövegrész helyébe az „ideiglenes szakmai kollégiumot”

szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében „a szakmai, illetve egyesületek” szövegrész helyébe „az érintett szakmai szervezetek”

szöveg, az „ideiglenes kollégium” szövegrész helyébe az „ideiglenes szakmai kollégium” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg,

d) 7/B. § (1) bekezdésében a „b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg,

e) 9. § (3) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg

lép.

12. § Az Nkatv. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló

2012. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat a Nemzeti

Kulturális Alap Igazgatóságához a 2012. évben befolyt nevezési díjak tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A Módtv.-nyel megállapított 4. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakat a 2012. évi bevételekkel, valamint a kiadási

jogcímek közötti 2012. évi átcsoportosításokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.

(3) A Módtv.-nyel megállapított 7. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2012. évben folyamatban levõ pályázatokkal

kapcsolatban is alkalmazni kell.”

2. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény módosítása

13. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai vezetõ

a) országgyûlési képviselõ legyen,

b) elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelõs testület tagja, elkülönített

állami pénzalappal összefüggésben elvi, irányító és koordináló döntések meghozataláért felelõs testület tagja vagy az

elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelõs miniszter vagy testület részére

döntés-elõkészítõ, véleményezõ tevékenységet végzõ testület tagja legyen, illetve

c) tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet végezzen.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ

államtitkár vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának tagjaira, a Nemzeti Vagyongazdálkodási

Tanács tagjaira, az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának tagjaira, valamint az Államadósság Kezelõ

Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság igazgatóságának, illetve felügyelõ

bizottságának tagjaira nem kell alkalmazni.”
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14. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 9. §-ában foglalt rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi CVIII. törvény

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról*

1. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 4. pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:]

„4. borvidék: olyan termõhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére kiterjedõen hasonló

éghajlati, domborzati, talajtani adottságokkal, jellemzõ fajtaösszetételû és mûvelésû ültetvényekkel, sajátos szõlõ- és

bortermelési hagyományokkal rendelkezik, és amelyrõl sajátos jellegû borászati termékek származnak.”

(2) A Btv. 2. § 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ 16. és 17. ponttal egészül ki:

[E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:]

„15. borászati termék: a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,

2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) XIb. mellékletében

szereplõ szõlészeti és borászati termékek, továbbá a friss borszõlõ, a töppedt borszõlõ és az aszúsodott borszõlõ.

16. gazdasági akta: a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szõlõkataszter, a kötelezõ bejelentések, a piaci felügyelethez

szükséges információgyûjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérõokmányok, valamint

a borágazatban vezetendõ nyilvántartás tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelet I. melléklet 1. pontja szerinti adattartalmú, egy

természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre vonatkozó, azonosító számmal

ellátott nyilvántartás.

17. telepítési jog: olyan vagyoni értékû jog, amely az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85h–85i. cikke szerint új telepítési

jog vagy újratelepítési jog.”

2. § A Btv. 7. és 8. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„7. § Árutermõ, törzs- és kísérleti célú borszõlõt telepíteni, illetve kivágni csak a hegybíró által kiadott engedéllyel lehet.

Az ültetvény más fajtára történõ cseréje esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az engedélyezési eljárás részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza.

8. § (1) A telepítést és a fajtaváltást a növénytermesztési hatóság ellenõrzi.

(2) A kivágás megkezdése elõtti ültetvényellenõrzést a növénytermesztési hatóság végzi.

(3) A kivágás megtörténtét a hegybíró ellenõrzi.”

3. § A Btv. 11. §-a és az azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Nyilvántartások

11. § (1) Aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszõlõt mûvel vagy területnagyságtól függetlenül

borszõlõültetvényének termését értékesíti, illetve értékesítésre bort készít, továbbá, aki borszõlõt, mustot, illetve bort

továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol (a továbbiakban együttesen:

adatszolgáltató), köteles a borszõlõterületérõl, a bor tárolására alkalmas eszközeirõl, tárolóterérõl, szüretelési,

feldolgozási, értékesítési, felhasználási tevékenységérõl nyilvántartást vezetni, adatot szolgáltatni a hegyközségnek.

(2) A hegybíró az adatszolgáltatóról gazdasági aktát vezet. A gazdasági akta tartalmazza az adatszolgáltató nevét,

lakcímét, illetve székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, hegyközségi nyilvántartási számát, valamint
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a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által adott regisztrációs számát. A gazdasági aktára vonatkozó

adatközlés módját, a gazdasági akta vezetésének szabályait, adattartalmának felhasználását e törvény felhatalmazása

alapján kiadott rendelet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltató a gazdasági aktában szereplõ adataiban történõ változást minden borpiaci év végéig köteles

a hegybírónak bejelenteni.

(4) A gazdasági akta adattartalmához hatósági ellenõrzés és hatósági eljárás céljából a borászati hatóságnak és

a vámhatóságnak, támogatás elbírálása céljából a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek hozzáférést

kell biztosítani. A hozzáférés részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet

tartalmazza.

(5) A hegybíró a gazdasági aktából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára a VINGIS-ben való

rögzítés céljából a szõlõültetvényekre vonatkozó adatokat továbbítja.

(6) A gazdasági akta adattartalma statisztikai célra felhasználható, abból adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére

egyedi azonosításra alkalmas módon statisztikai célból átadhatóak.”

4. § A Btv. 12. és 13. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„12. § Az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatás során meg kell adnia a nevét és hegyközségi nyilvántartási számát.

A nem hegyközségi településeken végzett tevékenységek esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget, e törvény

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott hegyközség részére kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási

kötelezettséggel érintett adatok körét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet határozza meg.

13. § (1) A borszõlõültetvény használója köteles az ültetvényt rendeltetésének megfelelõen mûvelni.

(2) Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét egy éven keresztül nem mûveli, a hegybíró felszólítja

az ültetvény rendeltetésszerû mûvelésére.

(3) Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét kettõ éven keresztül nem mûveli, a hegybíró felszólítja

az ültetvény használóját, hogy hatvan napon belül gondoskodjon az ültetvény mûveléssel történõ hasznosításáról.

Az ültetvény mûveléssel történõ hasznosításáról készült megállapodást a hegybírónak be kell mutatni.

(4) Amennyiben az ültetvény használója hatvan napon belül nem gondoskodik az ültetvény mûveléssel történõ

hasznosításáról, a hegybíró az ültetvényt mûvelésre meghirdeti. Az ültetvény mûveléssel történõ hasznosítási

szándékot a hegybírónak kell bejelenteni, aki errõl a használót öt napon belül értesíti. Az ültetvény használójának

az értesítéstõl számított harminc napon belül meg kell kötni a megállapodást. A mûveléssel történõ hasznosításáról

készült megállapodást a hegybírónak be kell mutatni.

(5) A mûveléssel történõ hasznosításáról a megállapodást legalább öt borpiaci év idõtartamra kell megkötni.

(6) Amennyiben az ültetvény használója az ültetvényét három éven keresztül nem mûveli, és az (1)–(5) bekezdésben

meghatározott intézkedések eredménytelenül zárultak, a hegybíró elrendelheti az ültetvény kivágását az alábbi

esetekben:

a) az ültetvény növény-egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényre;

b) a mûveletlen ültetvény más ültetvény megközelítését akadályozza.

(7) Amennyiben az ültetvény használója kivágási kötelezettségének nem tesz eleget a hegybíró az ültetvény

használójának a költségére az ültetvényt kivágattatja.

(8) A kivágás után keletkezett újratelepítési jogot telepítési jogtartalékba kell helyezni.”

5. § (1) A Btv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A védett eredetû bor kifejezéssel bor az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel egyenértékû kifejezésként

a vonatkozó termékleírás szerint jelölhetõ.”

(2) A Btv. 13/A. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyidejûleg a § a következõ

(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A minõségi bor kifejezéssel a 2012. augusztus 1-je utáni szüretbõl származó bor nem jelölhetõ.

(7) Új oltalom alatt álló földrajzi jelzés vagy oltalom alatt álló eredetmegjelölés oltalmára vonatkozó kérelemben

foglalt termékleírás rendelkezéseit elõször a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatban megjelölt borpiaci évben

szüretelt borszõlõbõl származó borászati termékre kell alkalmazni. A kérelem és a termékleírás közzétételérõl

az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(8) Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikke alapján benyújtott termékleírást a nemzeti jóváhagyásról szóló

határozat Európai Bizottság részére történõ megküldését követõen kezdõdõ szüretben szüretelt borszõlõbõl

származó borászati termékre kell alkalmazni.
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(9) Termékleírás módosítására vonatkozó kérelemben foglalt rendelkezéseket elõször a nemzeti jóváhagyásról szóló

határozatban megjelölt borpiaci évben szüretelt borszõlõbõl származó borászati termékre kell alkalmazni.

A módosítási kérelem és a módosított termékleírás közzétételérõl a miniszter gondoskodik.”

6. § A Btv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) Borpárlatot vagy boralkoholt csak borászati termékbõl lehet elõállítani.

(2) Borpárlat vagy boralkohol készítésére az (1) bekezdéstõl eltérõen a borseprõ szûrése vagy centrifugálása

megengedett.

(3) Borseprõ szûrése vagy centrifugálása kizárólag boralkohol vagy borpárlat készítése céljából engedélyezett, és csak

alkoholtermék adóraktári engedéllyel rendelkezõ üzemben lehetséges.”

7. § (1) A Btv. 23. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A borszõlõ, illetve a bor származási bizonyítványa igazolja:]

„d) a borszõlõ és a bor alkoholtartalmát, valamint az alkoholtartalom módosítására vonatkozó tényt,”

(2) A Btv. 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A borszõlõ származási bizonyítványát a hegybíró adja ki. A származási bizonyítványok részletes adattartalmát,

kiadási rendjét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza.

(3) A forgalomba hozatali engedélykérelemhez csatolni kell a származási bizonyítványt. Származási bizonyítvány

hiányában vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a borászati hatóság forgalomba hozatali engedélyt nem ad ki.”

8. § A Btv. 24/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24/A. § (1) Borászati terméket – friss borszõlõ, töppedt borszõlõ, aszúsodott borszõlõ, zúzott friss borszõlõ, szõlõmust

kivételével – közfogyasztásra forgalomba hozni vagy továbbfeldolgozás céljából Magyarország területérõl kivinni

csak abban az esetben lehet, ha azt tételenként a borászati hatóság vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ szervezet laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alá vetette, és

ennek alapján minõségét megállapította, és megfelelõnek minõsítette, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely

szerzõdõ államának erre hatáskörrel rendelkezõ szerve, illetve egyéb, uniós jogi aktusban meghatározott szervezet,

a rá vonatkozó szabályok szerint minõségét megállapította és megfelelõnek minõsítette.

(2) A borászati hatóság az (1) bekezdés szerinti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alapján megfelelõnek

minõsített borra forgalomba hozatali engedélyt ad ki.”

9. § A Btv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § Külkereskedelmi forgalomba hozatal esetén e törvény hatálya alá tartozó, forgalomba hozatali engedéllyel nem

rendelkezõ terméket kiszállítani a borászati hatóság tételes minõsítése alapján, kizárólag a borászati hatóság által

kiadott szállítmányonkénti minõségi tanúsítvánnyal szabad. A forgalomba hozatali engedélyt vagy a minõségi

tanúsítványt a vámhatóságnak át kell adni. Ez alól kivételt képez a tételenként legfeljebb 9 literes minta, ami

kereskedelmi forgalomba nem kerül.”

10. § (1) A Btv. 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy engedély nélküli telepítést

végeztek, tizenöt napon belül határidõ megjelölésével felszólítja a telepítést végzõt, hogy fennmaradási engedély

iránti kérelmet nyújtson be a borszõlõültetvény utólagos engedélyezése céljából a hegybíróhoz. A felszólításról

a növénytermesztési hatóság értesíti a hegybírót.

(2) Amennyiben az ültetvény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, a telepítést végzõ a fennmaradási engedély

iránti kérelemben vállalhatja, hogy az ültetvényt a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen átalakítja. Az átalakítást úgy

engedélyezi a hegybíró, hogy a telepítést végzõ azt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül

köteles elvégezni, és annak megtörténtét követõ harminc napon belül bejelenteni a növénytermesztési hatósághoz.

A növénytermesztési hatóság az átalakított ültetvényt ellenõrzi, és az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet megküldi

a hegybíró részére.”

(2) A Btv. 43. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Amennyiben a borszõlõültetvény vagy átalakított borszõlõültetvény fennmaradásának akadálya nincs – és új

ültetvény telepítése esetén igazolható, hogy a telepítõ a szükséges mennyiségû újratelepítési jog birtokában

telepített és a joggal továbbra is rendelkezik –, úgy a telepítést utólagosan a hegybíró engedélyezi.
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(5) Amennyiben a telepítést az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, illetve elvégezték, de a kérelem

az elõírt követelményeknek megfelel – és új ültetvény telepítése esetén igazolható, hogy a telepítõ a szükséges

mennyiségû újratelepítési jog birtokában telepített és a joggal továbbra is rendelkezik –, úgy a telepítést utólagosan

a hegybíró engedélyezi.

(6) Amennyiben a növénytermesztési hatóság megállapítja, hogy a borszõlõültetvény vagy átalakított

borszõlõültetvény részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, megfelelõ határidõ

tûzésével kötelezi a telepítõt az engedély nélkül telepített borszõlõültetvény kivágására. Amennyiben a telepítõ

kivágási kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget, a növénytermesztési hatóság a borszõlõültetvényt

kivágattatja. A kivágás elrendelésérõl a növénytermesztési hatóság értesíti a hegybírót.”

11. § A Btv. 43/A–43/D. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„43/A. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy az ültetvényt engedély

nélkül vágták ki, tizenöt napon belül határidõ megjelölésével felszólítja a kivágást végzõt, hogy nyújtsa be a kivágási

engedély iránti kérelmét a hegybíróhoz kivágás utólagos engedélyezése céljából. A felszólításról a növénytermesztési

hatóság értesíti a hegybírót.

(2) Amennyiben a hegybíró eljárása során megállapítja, hogy a kivágás az elõírt követelményeknek megfelel,

a kivágást utólagosan engedélyezi.

(3) Amennyiben a kivágást az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, illetve elvégezték, és a kérelem

az elõírt követelményeknek megfelel, a kivágást a hegybíró utólag engedélyezi.

43/B. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy a borszõlõültetvényt

a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérõen telepítették, úgy a telepítõt megfelelõ határidõ kitûzésével felszólítja,

hogy kezdeményezze a telepítési engedély módosítását. A felszólításról a növénytermesztési hatóság értesíti

az engedélyt kiadó hegybírót.

(2) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy a telepítést nem engedélyezett

borszõlõfajtával vagy fel nem használható szaporítóanyaggal végezték, a növénytermesztési hatóság elrendeli

a borszõlõültetvény kivágását. A kivágás elrendelésérõl a növénytermesztési hatóság értesíti az engedélyt kiadó

hegybírót.

(3) Amennyiben a telepítõ kivágási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a növénytermesztési hatóság

a borszõlõültetvényt kivágattatja. A kivágás megtörténtérõl a növénytermesztési hatóság értesíti a hegybírót.

43/C. § (1) Azt a személyt, aki engedély nélkül végzett telepítést vagy borszõlõültetvényt engedély nélkül vágott ki

(a továbbiakban: mulasztó) a növénytermesztési hatóság ötszázezer forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésére

kötelezi.

(2) Amennyiben a mulasztó a 43. § (1) bekezdésében, a 43/A. § (1) bekezdésében vagy a 43/B. § (1) bekezdésében

foglalt kérelem benyújtására vonatkozó felszólításnak határidõben nem tesz eleget, úgy a növénytermesztési hatóság

a mulasztót ötventõl – ötszázezer forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésére, és a nem engedélyezett mûvelet

vonatkozásában a mûvelési ág szerinti állapot helyreállítására kötelezi.

(3) A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az engedély nélkül végzett mûvelettel érintett terület

nagyságát, valamint a mulasztó által engedély nélkül végzett mûveletek gyakoriságát.

43/D. § (1) A 43–43/C. §-ban foglaltak nem vonatkoznak a borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május 17-i

1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében, illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85g. cikkében

meghatározott telepítési tilalom megszegésével végzett telepítésekre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott telepítési tilalom megszegésével végzett telepítések esetében a borpiac közös

szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott

kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó

részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) bekezdése

alapján a növénytermesztési hatóság bírságot szab ki.

(3) A bírság összege hektáronként az alábbi euró összegeknek megfelelõ forintösszegekbõl tevõdik össze:

a) tizenkétezer euró, valamint

b) a telepítés és a bírság kiszabásának idõpontja között eltelt évek száma százszorosának megfelelõ euró.

(4) A kivágás tényét annak megtörténtét követõ harminc napon belül be kell jelenteni a növénytermesztési

hatósághoz. A kivágás megtörténtérõl a növénytermesztési hatóság értesíti a hegybírót.

(5) A növénytermesztési hatóságnak a kivágás elmaradása esetén a bírságot az arról szóló határozat kézhezvételének

napját követõ minden tizenkettedik hónapban ki kell szabni.
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(6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történõ átszámítást a határozathozatal hónapjának elsõ napján

érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.”

12. § A Btv. „A borgazdálkodás körébe tartozó ellenõrzés” alcíme a következõ 47/A. §-sal egészül ki:

„47/A. § A borászati hatóság a jármû rakományának ellenõrzéséhez a rendõrség, illetve a vámhatóság

közremûködését kérheti.”

13. § A Btv. 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az 51/A. § szerinti mulasztási vagy a minõségvédelmi bírságot a határozatban megjelölt határidõ lejártát követõ

hatvan napon túl sem fizetik meg, a borászati hatóság a kötelezettségszegés súlyától és gyakoriságától függõen

– a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedõ idõtartamra – felfüggesztheti a borászati üzem mûködési engedélyét.”

14. § A Btv. 51/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a borászati hatóság vagy a hegyközség felé

elõírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották vagy az adatszolgáltatást szándékosan

hiányosan, vagy valótlan adattartalommal teljesítették.”

15. § (1) A Btv. 57. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa]

„c) a borkészítésre alkalmas szõlõfajtákat és a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásának rendjét;”

(2) A Btv. 57. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa]

„g) a származási bizonyítványok részletes adattartalmát, kiadási rendjét;”

(3) A Btv. 57. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott rendeletben

a) a borászati termékek kötelezõ egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjét,

b) a gazdasági aktára vonatkozó adatközlés módját, a gazdasági akta vezetésének szabályait, adattartalmának

felhasználását

szabályozza.”

16. § A Btv. 58. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ez a törvény a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,

2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

17. § (1) A Btv. 13/A. § (1) és (2) bekezdésében az „A 479/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe az „Az 1234/2007/EK tanácsi

rendelet” szöveg lép.

(2) A Btv. VI. Fejezet „A SZÕLÉSZETI-BORÁSZATI SZAKIGAZGATÁS” címe helyébe az „ELLENÕRZÉS,

JOGKÖVETKEZMÉNYEK” cím lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Btv.

a) 5. § (2) bekezdése;

b) 10. § (1) bekezdése;

c) 13/B. §-a;

d) 23. § (1) bekezdés c) pontja;

e) 23. § (4)–(10) bekezdése;

f) 25. § (3) bekezdése;

g) 40. §-t megelõzõ alcíme, 40. § (1)–(3) bekezdése és (5)–(7) bekezdése;

h) 41. §-a;

i) 56. §-t megelõzõ alcíme és 56. §-a;

j) 57. § (1) bekezdés n) pontja;

k) 58. § (5) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Btv. 40. § (4) bekezdése.
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19. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, 10. §, 11. § és a 18. § (2) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2013. augusztus 2-án hatályát veszti.

20. § Ez a törvény a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelete

egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 29. pontjaiban,

valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet] 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A miniszter a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével, szennyezésével, károsításával

és kármentesítésével, továbbá mindezek hatásával összefüggõ információk és adatok gyûjtésére, kezelésére és

nyilvántartására az irányítása alatt álló környezetvédelmi igazgatási szervek útján állami feladatként, a Kvt. 49. §-a

szerinti rendszer részeként, a Kvt. 66. § (3) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartási rendszerrel összehangoltan

mûködteti a Felszín alatti vizek és a földtani közegek környezetvédelmi nyilvántartási rendszerét (a továbbiakban:

FAVI).”

(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter)” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe

a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

d) 47. § (2) bekezdésében a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész.

2. A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004.

(VII. 21.) Korm. rendelet] 38. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Meglévõ létesítmények esetében:)

„d) az energetikai célú termálvíz-hasznosítás esetén a türelmi idõ – a 38/A. §-ban foglalt kivétellel – 2014.

december 22.”

3. § A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A mezõgazdasági termelés területén kizárólag energiahasznosítás céljából történõ termálvíz kitermelése

esetén a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határértékeket meglévõ és új létesítmény esetén is 2015. június 30-ig

kell teljesíteni (átmeneti idõszak). Az átmeneti idõszakban a bírság mértéke az adott szennyezõanyagra a vízszennyezõ

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben

megállapított kibocsátási határérték fölötti kibocsátás után számított teljes bírság 3%-a.”

4. § Hatályát veszti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 38. § (2) bekezdés d) pontjában az „– a 38/A. §-ban foglalt kivétellel –” szövegrész és

b) 38/A. §-a.
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3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet]

77. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„77. § A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel 2012. december 22. napján hatályukat vesztik a 10. § (3) bekezdésében

és a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése elõtt indult eljárásokban

kiadott

a) határozatlan idõtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint

b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.”

6. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a következõ 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § A mezõgazdasági termelés területén a kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség

nélkül történõ termálvíz kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek 2015. június 30. napjáig hatályosak.”

7. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a visszatáplálási kötelezettség alól a kizárólag energiahasznosítás

céljából termálvizet kitermelõ vízjogi engedélyes

a) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minõsített felszín alatti víztestek

esetében – a b) pontban foglalt kivétellel – legkésõbb 2014. december 22. napjáig,

b) a mezõgazdasági termelés területén a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi

állapotúnak minõsített felszín alatti víztestek esetében, ha igazolja, hogy

ba) tevékenységét a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott mezõgazdasági termelés területén folytatja,

és

bb) a hasznosított geotermikus energiát több mint 50%-ban a mezõgazdasági termelés területén használja fel,

2015. június 30 napjáig,

c) a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekben jó mennyiségi állapotúnak minõsített felszín alatti víztestek esetében

legkésõbb 2020. december 22. napjáig

mentesül.”

8. § A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A vízügyi hatóság kérelemre a visszatáplálásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély hatályát 2015. június 30-ig

meghosszabbítja, ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott vízjogi engedélyes e rendeletnek az egyes vízügyi

tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek

hatálybalépésekor a visszatáplálásra vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.”

9. § Hatályát veszti a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 77/A. §-a, 78. § (4) bekezdés b) pontja és 78. § (4a) bekezdése, valamint

b) 77. §-ában az „A 77/A. §-ban meghatározott kivétellel” szövegrész és 78. § (4) bekezdés a) pontjában az

„– a b) pontban foglalt kivétellel –” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § és 9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelete

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a Szerb Köztársaságban, illetve Ukrajnában lakóhellyel rendelkezõ, magát magyar

nemzetiségûnek valló személyekre terjed ki (a továbbiakban: határon túli magyarok).”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Értékelõ Bizottság 3 orvosból és az elnökbõl áll, tagjait az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) jelöli ki. Az Értékelõ Bizottságnak nem lehet tagja az ellátásra szoruló személy (a továbbiakban: beteg) és

a lakóhelye szerinti kezelõorvosa (a továbbiakban: kezelõorvos), illetve az az orvos, aki a beteg magyarországi

kezelésében elõzõleg részt vett, valamint a betegnek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti hozzátartozója (a

továbbiakban: hozzátartozó). Az Értékelõ Bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az

elnök szavazata dönt. Az elnököt távolléte, illetve egyéb akadályoztatása esetén az Értékelõ Bizottság ügyrendjében

kijelölt személy helyettesíti. Az Értékelõ Bizottság az e rendelet szerinti feladatainak ellátásához szakértõket vehet

igénybe. Az Értékelõ Bizottság munkája tárgyi feltételeinek, mûködésének biztosításáról a miniszter gondoskodik.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet a beteg, vagy a beteg írásbeli

hozzájárulása (meghatalmazása) esetén a hozzátartozója vagy a kezelõorvosa személyesen vagy postai úton

nyújthatja be a beteg lakóhelye szerinti országban az e rendelet szerinti koordinációs feladatok ellátására

a miniszterrel és a nemzetpolitikáért felelõs miniszterrel megállapodást kötött szervnél (a továbbiakban: koordináló

szerv). A kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kérelemhez mellékelni kell

a) zárt borítékban a beteg egészségügyi dokumentációjának másolatát és annak magyar nyelvû fordítását, illetve

magyar nyelvû kivonatát,

b) a beteg „Magyar igazolványának” vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,

c) a beteg lakcímét igazoló okiratnak a másolatát,

d) a beteg nyilatkozatát arról, hogy – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – hozzájárul a személyes adatai

kezeléséhez és a 3. § (8) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbításához,

e) a beteg hozzájáruló nyilatkozatát, ha a beteg hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv, illetve a koordináló

szerv e rendelet szerinti feladatainak ellátásában közremûködõ egészségügyi szolgáltató általi megismeréséhez.

(2b) A (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti másolat helyett csatolható a kérelemhez a beteg nyilatkozata

a (2a) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti okiratokban rögzített adatairól.”

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A koordináló szerv a beérkezett kérelmet formai szempontból ellenõrzi, szükség esetén haladéktalanul felhívja

a kérelmezõt hiánypótlásra. Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlásra felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon

belül nem tesz eleget a felhívásnak, a koordináló szerv elutasítja a kérelmet és errõl tájékoztatja a kérelmezõt.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a beteg írásban hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordináló szerv általi kezeléséhez,

a koordináló szerv – az általa igénybevett egészségügyi szolgáltató közremûködésével – megvizsgálja, hogy a kérelem
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megfelel-e a 3. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 3. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. Ha a kérelem olyan

ellátás támogatására irányul, ami nem támogatható a 3. § (3) és (4) bekezdése, illetve a 3. § (5) bekezdés b) pontja

alapján, errõl köteles a koordináló szerv – a kérelem továbbítását megelõzõen – a kérelmezõt tájékoztatni.

(3b) A formai szempontból megfelelõ és az ezt igazoló bélyegzõvel ellátott kérelmet a koordináló szerv haladéktalanul

továbbítja az Értékelõ Bizottságnak. A koordináló szerv – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel –

az egészségügyi dokumentáció tartalmát nem ismerheti meg. A koordináló szerv a kérelem továbbítását nem

tagadhatja meg arra hivatkozva, hogy az nem felel meg a 3. § (3) vagy (4) bekezdésében, illetve a 3. § (5) bekezdés

b) pontjában foglaltaknak azzal, hogy a meg nem felelés tényét a koordináló szerv a kérelem továbbításával

egyidejûleg jelzi az Értékelõ Bizottságnak.”

(5) Az R. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2a) bekezdés d), illetve e) pontja szerinti nyilatkozat alapján kezelt személyes, illetve egészségügyi adatokat

az e rendelet szerinti támogatásnak az ellátást nyújtó magyarországi egészségügyi szolgáltató számára történõ

kifizetését követõ harmadik hónap végéig lehet kezelni, a kifizetést követõ harmadik hónap utolsó napján ezeket

az adatokat meg kell semmisíteni.”

3. § (1) Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A támogatásról szóló döntést az Értékelõ Bizottság a kérelem beérkezésétõl számított 60 napon belül hozza meg.

A kérelem nem utasítható el formai hiányosságok miatt, ide nem értve az egészségügyi dokumentáció hiányosságát.

Amennyiben az egészségügyi dokumentáció hiányos, az Értékelõ Bizottság a kérelem beérkezésétõl számított

10 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt azzal, hogy a hiánypótlás ideje az eljárási határidõbe nem számít

be. Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidõn belül nem pótolja a hiányosságot,

az Értékelõ Bizottság a kérelmet elutasítja.

(3) Az Értékelõ Bizottság – a (4) és (4a) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a 2. számú mellékletben felsorolt

magyarországi egészségügyi ellátások igénybevételéhez nyújthat támogatást, amennyiben azok a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) alapján az Egészségbiztosítási

Alap terhére igénybe vehetõek az Ebtv. szerinti biztosítottak által.”

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az Értékelõ Bizottság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az alábbi célokra is

nyújthat támogatást:]

„c) a beteget kísérõ személy részére az egészségügyi szolgáltató általi szállás és étkezés biztosítása, amennyiben az

az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehetõ lenne az Ebtv. szerinti biztosítottat kísérõ személy által (ideértve

a 14. életévét be nem töltött betegnek a külön jogszabály szerint kísérõnek nem minõsülõ szülõjét, törvényes

képviselõjét, illetve közeli hozzátartozóját).”

(3) Az R. 3. §-a a következõ (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Támogatás nyújtása az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követõ 90 napon belül – a (4b) és

a (4c) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – utólag is engedélyezhetõ

a) a (3) és (4) bekezdés szerinti ellátásokhoz,

b) az a) pont alá nem tartozó, a 2. számú mellékletben nem szereplõ ellátásokhoz,

amennyiben az ellátás az Értékelõ Bizottság által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás

igénybevétele során felmerült elõre nem látható körülmény miatt szükséges, és az elõzetes engedélyezésre az eset

összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetõség, feltéve, hogy az e rendelet

szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés idõpontjában

idõarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó része a támogatásra fedezetet nyújt.

(4b) A (4a) bekezdés alapján nem nyújtható utólagos támogatás, ha az elõzetesen engedélyezett ellátás során

felmerült körülmény olyan többletköltséget okozott, amit az egészségügyi szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése szerinti

elõzetes kalkulációban jeleznie kellett volna.

(4c) Amennyiben a (4a) bekezdés alapján igényelt támogatás olyan ellátáshoz kapcsolódik, ami az Értékelõ Bizottság

által korábban már engedélyezett egészségügyi szolgáltatás szövõdményének elhárítására irányul, abban az esetben

állapítható meg utólag támogatás, ha az adott ellátás a magyar jogszabályok alapján a biztosítottak részére az

Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható lenne.

(4d) A (4a) bekezdés szerinti utólagos kérelmet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követõ 30 napon belül

közvetlenül az Értékelõ Bizottsághoz kell benyújtani azzal, hogy a kérelmet benyújthatja az egészségügyi szolgáltatást

elvégzõ egészségügyi szolgáltató is, amennyiben rendelkezik érvényes finanszírozási szerzõdéssel és az egészségügyi
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szolgáltatás díja nem került megtérítésre. Az utólagos kérelemnek tartalmaznia kell a végzett egészségügyi

szolgáltatásra vonatkozó tényleges adatok alapján kitöltött – 3. számú melléklet szerinti – tételes költségvetési

kalkulációt. Az utólagos kérelem tekintetében a 2. § (3) bekezdését, a (6) bekezdést, a (7) bekezdés a) és b) pontját,

a (8) bekezdés a) pontját, valamint a 4. § (2)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni, a 2. § (2) bekezdése, illetve

a 4. § (1) bekezdése alapján pedig azt az egészségügyi szolgáltatót kell a kérelemben, illetve az Értékelõ Bizottság

döntésében megjelölni, amelyik a kérelem tárgyát képezõ egészségügyi szolgáltatást elvégezte.”

(4) Az R. 3. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Értékelõ Bizottság a döntésrõl tájékoztatást küld:)

„b) a kérelmet felterjesztõ koordináló szervnek, és”

(5) Az R. 3. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A támogatott egészségügyi ellátás a (8) és a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást követõen vehetõ igénybe, errõl

a koordináló szerv a kérelem benyújtását követõen haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezõt.”

4. § (1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az Értékelõ Bizottság az elõzetes egyeztetés során tájékozódik az adott egészségügyi szolgáltató

fogadókészségérõl, a felvétel idõpontjáról, az egészségügyi ellátás várható idõtartamáról és az ellátással

összefüggésben felmerülõ – a támogatás által fedezett és esetlegesen a beteg által viselendõ – költségekrõl.

(3) A felmerülõ költségekrõl való tájékoztatást a beteg magyarországi ellátását végzõ egészségügyi szolgáltató

a tervezett beavatkozások leírásával és a 3. számú melléklet szerinti tételes költségvetési kalkuláció (a továbbiakban:

tételes költségkalkuláció) benyújtásával teljesíti. A tételes költségkalkulációnak – a sugárterápia és a kemoterápia

kivételével – ki kell térnie azokra a költségekre is, amelyek a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülõ

körülmények miatt a tervezett költségekhez képest többletköltségként jelentkezhetnek, ide értve a beteg ellátása

során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest.

Az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének az Értékelõ Bizottság megkeresésének kézhezvételétõl számított

15 napon belül köteles eleget tenni.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Értékelõ Bizottság a támogatásról szóló döntéssel egyidejûleg hagyja jóvá a tételes költségkalkulációt.”

5. § Az R. az „A támogatás elszámolása” alcímet megelõzõen a következõ 4/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A költségviselés szabályai
4/A. § (1) Amennyiben az elõzetesen engedélyezett és az 5. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatás mértéke nem

éri el az egészségügyi szolgáltató által a tételes költségkalkulációban meghatározott és az Értékelõ Bizottság által

jóváhagyott összegnek az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt részét, a fennmaradó összeg a beteget terheli.

(2) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghaladja a tételes

költségkalkulációban a szolgáltató által bemutatott és az Értékelõ Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét,

a fennmaradó összeg az ellátást végzõ szolgáltatót terheli, ha a többletköltséget a szolgáltatónak a 4. § (3) bekezdése

alapján be kellett volna mutatnia az elõzetes tételes költségvetési kalkulációban.

(3) Amennyiben az elvégzett ellátás után a szolgáltató által elszámolt költség meghaladja a tételes költségkalkulációban

a szolgáltató által bemutatott és az Értékelõ Bizottság által jóváhagyott költségek mértékét, és a többletköltség elõre nem

látható, a beteg állapotával összefüggõ, az ellátás végzése során felmerülõ okból adódik, a többletköltség az ellátást

igénybevevõ beteget terheli, feltéve, hogy a (2) bekezdés nem alkalmazható és az ellátás megszakítására és az elõzetes

engedélyezésre az eset összes körülményeire tekintettel a beteg állapotának romlása nélkül nem volt lehetõség. Az így

felmerülõ többletköltségek utólagos támogatása a 3. § (4a)–(4d) bekezdésében foglaltak szerint kérhetõ.

(4) Amennyiben a 3. § (4a) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, de az utólagosan engedélyezett támogatás

az elõzetesen engedélyezett támogatással együtt sem éri el az elvégzett ellátás után az egészségügyi szolgáltató által

elszámolt költségek összegét, a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével a különbözet a beteget terheli.

(5) Az ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató a költségviselés (1)–(4) bekezdés szerinti szabályairól a beteget az ellátás

igénybevételének megkezdése elõtt tájékoztatni köteles. A beteg a tájékoztatás megtörténtét és a fenti szabályok

tudomásulvételét aláírásával igazolja, amely nyilatkozat az ellátással kapcsolatban felmerülõ és az (1)–(4) bekezdésben

foglaltak szerint a beteget terhelõ költségek tekintetében kötelezettségvállalásnak minõsül. A nyilatkozat egyik eredeti

példányát csatolni kell a beteg egészségügyi dokumentációjához, másik eredeti példányát a beteg részére kell átadni.

(6) Abban az esetben, ha utólagosan kerül sor támogatás megállapítására, az egészségügyi szolgáltató köteles

haladéktalanul visszafizetni – az (1)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a beteg vagy rá tekintettel más
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személy által ezt megelõzõen fizetett térítési díjnak a támogatással fedezett részét. Az egészségügyi szolgáltató

a visszafizetés tényét igazoló dokumentumot az utólagos támogatás részére történõ átutalásától számított 45 napon

belül megküldi az Értékelõ Bizottság részére. Ha az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének 45 napon belül

nem tesz eleget, az Értékelõ Bizottság hiánypótlásra felhívja az egészségügyi szolgáltatót. Ha a hiánypótlásra

felhívástól számított 15 nap eredménytelenül telik el, az egészségügyi szolgáltató köteles a számára átutalt

támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni az OEP részére, az OEP pedig a beteg

részére kifizeti a befizetett és számlával igazolt térítési díj erejéig a támogatást.

(7) A kérelemhez csatolt egészségügyi dokumentáción túl az Értékelõ Bizottság döntéséhez szükséges további

vizsgálatok költségeit abban az esetben is meg kell téríteni – az 5. § (3) bekezdésében meghatározott összeg erejéig –

az e rendelet szerinti támogatások fedezetéül a központi költségvetésben rendelkezésre álló összeg terhére,

ha az Értékelõ Bizottság a támogatás tárgyában elutasító döntést hoz.”

6. § (1) Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti jelentés a 4. § (3) bekezdése alapján benyújtott tételes költségkalkuláció és az annak

alapján az Értékelõ Bizottság által hozott jóváhagyó döntésben rögzített adatok vonatkozásában a tételes

költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplõkhöz képest eltérõ tartalmú adatot kizárólag abban az

esetben tartalmazhat, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során olyan, elõre nem látható körülmény merült fel,

amely következtében a költségkalkulációban és a bizottsági döntésben szereplõhöz képest részben vagy egészben

más vagy több ellátást, illetve szolgáltatást kellett nyújtani.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellátást elvégzõ egészségügyi szolgáltató az ellátás után az (1) és az (1a) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés

alapján a 3. § (1) bekezdése szerint elõzetesen engedélyezett, illetve a 3. § (4a)–(4d) bekezdése szerint utólagosan

jóváhagyott támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb

a) az aktív fekvõbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és

az aktív fekvõbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási tevékenység)

pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg

100%-a

lehet, azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott támogatás az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi

költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés idõpontjában idõarányosan fel nem használt, de legfeljebb

egy hónapra jutó részét nem haladhatja meg.”

(3) Az R. 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Abban az esetben, ha az (1), illetve (1a) bekezdésben foglaltak szerint elszámolt ellátás költsége nem éri el

az elõzetesen engedélyezett támogatás összegét, a ténylegesen kifizetésre kerülõ támogatás – a (3) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével – nem haladhatja meg az elszámolt ellátás költségét.”

7. § Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § (1) A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM

rendelet módosításáról szóló 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követõ

30 napon belül – a nemzetpolitikáért felelõs miniszter tájékoztatása alapján – a Minisztérium a honlapján közzéteszi

a koordináló szervek nevét, elérhetõségét, ügyfélfogadási idejét.

(2) A Módr.-ben foglaltak nem érintik a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmeket és az azok alapján

elindult eljárásokat.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

9. § Az R.

a) 1. § (3) bekezdésében az „Az Értékelõ Bizottság” szövegrész helyébe az „A (4) bekezdés szerinti Értékelõ Bizottság”

szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „a kérelmezõ beteg” szövegrész helyébe az „a beteg” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
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d) 3. § (8) bekezdés a) pontjában az „az ellátásra szoruló személynek” szövegrész helyébe az „a betegnek” szöveg,

e) 3. § (9) bekezdésében az „az ellátásra szoruló személyt” szövegrész helyébe az „a beteget” szöveg,

f) 3. § (9) bekezdésében az „a rászoruló személy” szövegrész helyébe az „a beteg” szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében az „Az elõzetes költségvetés” szövegrész helyébe az „A tételes költségkalkuláció” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az „A támogatásról szóló döntést az Értékelõ Bizottság a kérelem benyújtásától számított

legfeljebb 60 napon belül hozza meg.” szövegrész,

b) 3. § (6) bekezdése,

c) 4. § (5) bekezdése,

d) 5. § (2) bekezdése.

11. § Ez a rendelet 2012. július 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet „Formanyomtatvány” részében az „Iroda tölti ki!” szövegrész helyébe az „A Koordináló Szerv

tölti ki!” szöveg lép.

2. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

„2. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:

a) daganatos megbetegedések mûtéti megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával együtt,

a sugárterápia és kemoterápia nélkül,

b) az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások,

c) szemészeti mûtéti beavatkozások,

d) a fül speciális mûtéti beavatkozásai,

e) szájpadhasadék mûtéti korrekciója,

f) gége-garat speciális mûtéti beavatkozásai,

g) nyelõcsõ elváltozások mûtéti beavatkozásai,

h) emésztõrendszer fejlõdési rendellenességeinek mûtéti megoldása,

i) mellkas- és gerinc deformitások mûtéti megoldása,

j) mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós mûtétek végzése,

k) keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek mûtéti beavatkozásai,

l) szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése,

m) csont-ízületi fejlõdési rendellenességek mûtéti ellátása,

n) húgyivarszervek fejlõdési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak mûtéti ellátása,

o) a szöveti transzplantációk közül a szaruhártya átültetés,

p) magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása,

kezelése,

q) a beavatkozást követõ hazaszállítás költségeinek határig történõ biztosítása,
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r) az a)–p) pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett

diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelõen,

s) az a)–p) pont szerinti – e rendelet alapján engedélyezett és támogatott – ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai

irányelvek alapján indokolt kontroll végzése.”
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3. melléklet a 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelethez

„3. számú melléklet az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

ADATLAP

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásához szükséges tételes költségvetési kalkulációról

Az adatlap kitöltésének oka:

Az ellátást nyújtó intézmény adatai:

1. A kórház neve:

2. Osztály neve:

3. Osztály azonosítója:

Az ellátást igénybevevõ beteg adatai:

4. A beteg neve:

5. A beteg neme:

6. Anyja neve:

7. Születés dátuma:

8. Személyazonosító jel:

Az ellátás adatai:

9. Az elvégezni tervezett beavatkozások (ideértve a beavatkozás végzése során esetlegesen felmerülõ körülmények miatt a tervezett költségekhez képest
többletköltségként jelentkezhetõ, valamint a beteg ellátása során a beteg állapota miatt szükségessé váló lehetséges eltéréseket a tervezett beavatkozáshoz képest)
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Megnevezés Intézet/osztály azonosítója J N S F M A T Kód L db

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

–9

–10

10. A felvétel tervezett idõpontja: év hó nap

tényleges dátuma év hó nap óra perc

11. A távozás tervezett idõpontja: év hó nap

Az ellátással összefüggésben felmerülõ költségek:

12. Várható
HBCS/OENO:

13. Súlyszám/pontszám:

14. Forint érték (HUF):

15. Beültetésre/felhasználásra kerülõ eszköz (implantátum stb.) várható költsége (HUF):

16. Az ellátás összes várható költségének elõzetes kalkulációja (HUF):

17. Az összes várható költségbõl várhatóan a beteg által viselendõ rész:

Dátum: év hó nap

............................................................................
az ellátásért felelõs orvos
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Kitöltési útmutató:

Az adatlap kitöltésének oka:

A tételes költségvetési kalkuláció

B tételes költségvetési kalkuláció egészségügyi szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett, elõre nem látható

körülmény miatti változása

1. Kórház neve

Az ellátást végzõ kórház neve

2. Osztály neve

A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja

4. A beteg neve

5. A beteg neme

1. férfi

2. nõ

6. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

7. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évezreddel és évszázaddal együtt

8. Személyazonosító jel

A személyazonosító típusának megfelelõ azonosító

9. Az elvégezni tervezett beavatkozások:

Megnevezés

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás

a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakter az ellátásért felelõs intézet kódja,

a többi karakter nulla

Beavatkozás jellege (J)

A támogatott ellátás betegségcsoportja az alábbiak szerint:

1. daganatos megbetegedések mûtéti ellátása

2. daganatos megbetegedések mûtéti kezeléséhez szükséges implantátumok alkalmazása

3. az idegrendszer organikus betegségeinek ellátása és idegsebészeti beavatkozások

4. szemészeti mûtéti beavatkozások

5. fül speciális mûtéti beavatkozásai

6. szájpadhasadék mûtéti korrekciója

7. gége-garat speciális mûtéti beavatkozásai

8. nyelõcsõ elváltozások mûtéti beavatkozásai

9. emésztõrendszer fejlõdési rendellenességeinek mûtéti ellátása

10. mellkas- és gerinc deformitások mûtéti ellátása

11. mozgásszervek: traumás csonttörés esetén a szakmailag indokolt további korrekciós mûtét

12. keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek mûtéti beavatkozásai

13. szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres és pacemakeres kezelése

14. csont-ízületi fejlõdési rendellenességek mûtéti ellátása

15. húgyivarszervek fejlõdési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozásainak mûtéti ellátása

16. szaruhártya átültetés

17. magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása,

kezelése
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18. az 1–17. pont szerinti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett

diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelõen

19. az 1–17. pont szerinti – e rendelet alapján engedélyezett és támogatott – ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai

irányelvek alapján indokolt kontroll végzése

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhetõ

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertõzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt

2. nosocomiális fertõzés történt

Beavatkozás minõsítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. elsõ vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövõdmény miatt végzett beavatkozás

5. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

6. beteg által vásárolt implantátum

7. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

8. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. GYEMSZI–OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma
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10. A felvétel idõpontja

A felvétel tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal).

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg

felvételének szükségességérõl dönt.

11. A távozás tervezett idõpontja

A távozás tervezett dátuma (év, hó, nap pontossággal).”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 33/2012. (VII. 13.) KIM rendelete

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet

módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § m) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a következõ

14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38. § (1) bekezdésében foglalt adatellenõrzés során a cégbejegyzési és

változásbejegyzési kérelemben – az informatikai ellenõrzéssel egyidejûleg – az alábbi adatok ellenõrzését végzi el:

a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),

b) a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendõ adatai,

c) a tagok cégjegyzékbe bejegyzendõ adatai, továbbá adóazonosító száma,

d) fõtevékenység és további tevékenységi kör(ök), valamint

e) az áfa-alanyiságra, illetve az áfa-adózási módra vonatkozó nyilatkozat.

(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja

a) a bejegyzési és változásbejegyzési kérelemben (a továbbiakban: kérelem) az (1) bekezdésben megjelölt

valamennyi kötelezõen kitöltendõ adat hiánytalan kitöltését,

b) a cégjegyzékbe bejegyzendõ magyarországi székhely és a kérelemben feltüntetésre kerülõ magyarországi lakcím

2. § (6) bekezdésben, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett

települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelõ kitöltését,

c) a cégjegyzékbe bejegyzendõ külföldi székhely vagy lakóhely esetén a Közösség külkereskedelmi statisztikájára

és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 2006.

december 13-i 1833/2006/EK rendelet szerinti országkódok feltüntetését,

d) a képviseletre jogosult és a cégjegyzékbe bejegyzendõ tagok tekintetében az állami adóhatóság által kiadott

adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,

e) a cég bejegyzendõ fõtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek

egységes ágazati osztályozási rendszerérõl (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõ megjelölését,

valamint

f) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kitöltésének

konzisztenciáját.

(3) Amennyiben a kérelem nem tartalmazza megfelelõen a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat

az iratokat a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselõnek.

(4) A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenõrzési szempontokat, valamint az ellenõrzés alapjául

szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetõségét honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok

változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.”
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2. § E rendelet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb

törvények módosításáról szóló 2012. évi CIV. törvény hatályba lépésének napján lép hatályba, és a hatályba lépését

követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 69/2012. (VII. 13.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésében

a „támogatás maximális mértéke” szövegrész helyébe a „támogatás maximális nettó értéke” szöveg lép.

2. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdés da), és db) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[d) az a gazdálkodó, aki a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)]

„da) a KEOP – 7.3.1.2/09-11 és KEOP – 3.1.2/09-11 kódszámú „Élõhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti

értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” pályázat alapján, vagy

db) a KEOP – 3.2.0/09-11 kódszámú „Élõhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” támogatási konstrukció

keretében

támogatást nyert;”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 3. § (1) és (2) bekezdésében szereplõ földhasználati intézkedések és eszközbeszerzések esetén a beruházást

legkésõbb a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ

12 hónapon belül kell megvalósítani.”

(3) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott földhasználati intézkedésekre és eszközbeszerzésekre vonatkozó

beruházást a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat alapján benyújtott elsõ kifizetési

kérelem alapján hozott jogerõs kifizetési határozattól számítva legalább 5 évig kell fenntartani.”

3. § Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatásra jogosult köteles a kerítés kialakítása során az alábbiakban foglalt követelmények szerint eljárni:

a) a legkisebb körbekeríthetõ egység 0,3 ha;

b) a kerítés fõ szerkezeti elemei (tartóoszlopok, futólécek, kerítés mezõk, támasztó oszlopok) fa, nád és vesszõ

alapanyagokból készülhetnek;

c) a kerítést legalább 1,2 méter magassággal kell kialakítani, amely

ca) karám típusú kerítés esetén a legfelsõ futóléc magasságát,

cb) táblás és kerítésmezõs kialakítású kerítés esetén a kerítésmezõ magasságát

jelenti;

d) a tartóoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy az egymástól való távolságuk ne haladja meg az 5 métert;

e) legalább két oldalról kiegészítõ támasztékkal kell megerõsíteni

ea) a kerítés töréspontjaiban lévõ tartóoszlopokat, és
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eb) minden tizedik tartóoszlopot, amennyiben azok állékonysága a talajtani adottságok (pl. köves talaj, vízmosás)

miatt nem biztosított;

f) a kerítés futóléceinek egymással párhuzamosan legalább két sorban kell futniuk;

g) a kerítéssel körülhatárolt területre a gyalogos és gépjármûvel történõ bejutást biztosítani kell.”

4. § Az R. 14. § (2) bekezdése a következõ d) és e) pontokkal egészül ki:

[(2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvédelmi berendezések létesítése esetén a 2. számú mellékletben foglalt

elõírásoknak megfelelõen kell eljárni az alábbiak figyelembevételével:]

„d) a madárvédelmi berendezéseket a beruházással érintett területen egyenletesen elosztva kell kihelyezni;

e) a támogatásra jogosult köteles a kihelyezett madárvédelmi berendezésekrõl helyrajzi számonként sematikus

térképet készíteni, amit a helyszíni ellenõrzés során köteles átadni a helyszíni ellenõrnek.”

5. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelem

a) 2012-ben június 1. és július 25 között,

b) 2013-ban június 1. és június 30. között

elektronikus úton nyújtható be. A támogatási kérelem mellékleteit az adott támogatási kérelem benyújtására irányadó

idõszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

MVH) kirendeltségéhez papír alapon, postai úton kell benyújtani.”

(2) Az R. 16. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A 2012. évben benyújtásra kerülõ támogatási kérelmekkel kapcsolatban a technikai közremûködõre, valamint

annak eljárására az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,

valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos

egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet)

szabályai az irányadók azzal, hogy az egységes kérelem rendelet 5. § (1) bekezdése e rendelet szerint nyújtható

támogatások igénylésénél nem alkalmazható. A támogatási kérelem benyújtásánál az ügyfél technikai

közremûködõjeként kizárólag a munkakörében eljáró, az egységes kérelem rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott

technikai közremûködõ vehet részt.”

(3) Az R. 16. § a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet esetén az (5) bekezdés b) pontjával meghatározott okiratot az

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján

kell kiállítani.”

6. § Az R. 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A kifizetési kérelem részeként be kell nyújtani a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített

számlaösszesítõt és ennek részeként a tételrészletezõt, valamint a számlaösszesítõ szerinti bizonylatok másolatát.

A kifizetési kérelmet benyújtó kérelmezõ a helyszíni ellenõrzés során köteles a számlaösszesítõ szerinti eredeti

bizonylatokat bemutatni.

(4) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az

EMVA általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell a 16. § (4) bekezdése és a 20. § (4) bekezdése

kivételével.”

7. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a 2009. vagy a 2010. évben benyújtott támogatási kérelem alapján támogatásra jogosult a 6. § (2) és

(3) bekezdésében, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. §

(2) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 14. §

(2) bekezdésében foglaltak legalább egyikét megszegi, akkor

a) részleges teljesítés esetén a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 30%-ára nem jogosult,

ha a támogatási összeg már kifizetésre került, akkor köteles a támogatás 30%-át,

b) nem teljesítés esetén a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összegre nem jogosult, ha a támogatási

összeg már kifizetésre került, akkor köteles a támogatás teljes összegét

a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 93. szám 13625



(2) Az R. 21. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,

„(4) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor

a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 75%-ára nem jogosult. Ha a támogatásra jogosult részére

már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás 75%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra

vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében szereplõ idõszak alatt a 6. § (4) bekezdésében, a 7. §

(4) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdésében,

valamint a 12. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek legalább egyikének nem tesz eleget, akkor

a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. Ha a támogatásra jogosult részére

már kifizetésre került a támogatási összeg, a támogatás 15%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra

vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.”

8. § Az R. a következõ 22/D. §-sal egészül ki:

„22/D. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági

beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

szóló 69/2012. (VII. 13.) VM rendelettel [a továbbiakban: 69/2012. (VII. 13.) VM rendelet] megállapított 4. §

(1) bekezdését, 18. § (4) bekezdését, valamint a 21. § (1), (4) és (5) bekezdéseit a 69/2012. (VII. 13.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2012. évi támogatási kérelembenyújtási idõszakban, a 69/2012. (VII. 13.) VM rendelet hatályba lépés elõtt már

benyújtásra került támogatási kérelmek benyújtói mentesülnek a támogatási kérelemhez a 16. § (5) bekezdés

a) pontja szerint kötelezõen csatolandó dokumentum benyújtása alól.”

9. § Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. § Az R. 4. számú melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

11. § Hatályát veszti

a) az R. 5. § (6) bekezdése;

b) az R. 16. § (5) bekezdés a) pontja.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 69/2012. (VII. 13.) VM rendelethez

„3. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontrendszere

A B C

1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

2. SZAKMAI SZEMPONTOK

3. Földhasználati támogatások esetén

4. A terület környezeti érzékenysége
(MePAR lehatárolás alapján)

Natura 2000 terület 15

5. nitrátérzékeny 10

6. sérülékeny ivóvízbázis 10

7. 12%-nál nagyobb lejtésû területet
tartalmazó blokkban megvalósuló
beruházás

10

8. Vállalni kívánt önálló intézkedés
(célprogram) rangsora

sorközgyepesítés 5

9. bakhát 10

10. mezõvédõ fásítás 15

11. sövénytelepítés 15

12. gyeptelepítés 25

13. Egyéb szempontok Füves mezsgye létesítése
sövénytelepítéssel, illetve mezõvédõ
fásítással együtt

5

14. Sövénytelepítés és mezõvédõ fásítás
együttes elvégzése esetén

5

15. Eszközbeszerzés esetén

16. AKG-ban vállat célprogram szintje
(amennyiben több célprogramban vesz
részt a kérelmet benyújtó, úgy
a legmagasabb szintû kerül értékelésre)

tanyás gazdálkodás 10

17. integrált gazdálkodás 10

18. ökológiai gazdálkodás 20

19. zonális természet-, talaj- és vízvédelmi
célú gazdálkodás

30

20. Beszerezni kívánt eszközök rangsora kerítés 30

21. madárvédelmi berendezés 40

22. Szakmai szempontok összesen: 70

23. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

24. Hátrányos helyzetû terület (EMVA
általános rendelet szerinti)

a hátrányos helyzetû területen
elhelyezkedõ település határában
tervezett beruházás

6

25. egyéb település határában tervezett
beruházás

0

26. Elmaradott és munkanélküliséggel
sújtott terület [a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet alapján]

a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott
település határában tervezett beruházás

4

27. az országos átlagot legalább
1,75-szörösen meghaladó
munkanélküliségû település határában
tervezett beruházás

4

28. Mezõgazdasági foglalkoztatottak aránya a tervezett beruházással érintett
régióban eléri vagy meghaladja az
országos átlagot a KSH adatai szerint

8

29. a tervezett beruházással érintett
régióban nem éri el az országos átlagot
a KSH adatai szerint

0
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30. Térségi fenntarthatóság vizsgálata a kérelmezõ lakhelye, illetve székhelye
szerinti település határában tervezett
beruházás

8

31. a kérelmezõ lakhelye, illetve székhelye
szerinti településsel szomszédos
település határában tervezett beruházás

5

32. egyéb helyen tervezett beruházás 0

33. Horizontális szempontok összesen: 30

34. Összesen: 100

”

2. melléklet a 69/2012. (VII. 13.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Gyeptelepítési terv

A támogatási formára vonatkozó adatok

1. Melyik „Nem termelõ beruházásra” nyújt be támogatási kérelmet?

a) füves mezsgye létesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.

b) rovarteleltetõ bakhát létesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.

c) ültetvény sorközgyepesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.

d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés � megválaszolandó kérdések: 1–21.

e) természetvédelmi célú gyeptelepítés � megválaszolandó kérdések: 1–21.

2. 2009-tõl melyik agrár-környezetgazdálkodási célprogramban kíván részt venni?

a) valamely nem zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban

b) valamely zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban

c) valamely ültetvényes gazdálkodás célprogramban

d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban

e) természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban

3. Tervezi-e, hogy gyepgazdálkodási célprogramban részt vesz a területével? igen / nem

A beruházással érintett földterület elhelyezkedésére vonatkozó adatok

4. Melyik földrajzi tájban vagy régióban helyezkedik el a földterület? ...................................................................................................

A beruházással érintett földterület mely helyrajzi számokat érinti? ...................................................................................................

A beruházással érintett földterület mely fizikai blokkot érinti (fizikai blokkazonosító)? .............................................................

5. Milyen gyeptáj típus jellemzõ az adott területre?

1. hullámtéri vagy nem hullámtéri üde rétek (közöttük üde vagy kiszáradó láprétek) jellemzõek, ezekhez

kapcsolódóan egyes tájakban üde (dombvidéki) gyepek is jelen lehetnek

2. a laposokban („mélyebb” részeken) szikes és nedves rétek, a hátakon (,,magasabb” részeken) szárazgyepek

jellemzõek

3. a kissé magasabb részeken száraz, félszáraz, kötött talajú gyepek, a völgyekben üde rétek jellemzõek

4. üde rétek és üde (domb- és hegyvidéki) gyepek jellemzõk, de ezek mellett a száraz homoki gyepeknek megfelelõ

termõhely is nagyobb kiterjedésben jelenik meg

5. szikesek uralta tájtípus, a mélyebb részeken kevés üde rét, a hátakon kevés száraz gyep elõfordul

6. mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye jelentõs mennyiségben megtalálható és szikes

gyepek is jellemzõek

7. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs az üde, ártéri jellegû rétek aránya

8. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs szikes aránya és az üde rétek kialakuláshoz alkalmas

területek is vannak

9. a magasabb részeken félszáraz, a laposabbakon, a völgyekben üde rétek jellemzõek
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10. üde (domb- és hegyvidéki) gyepek a legjellemzõbbek, amelyekhez a völgyekben több-kevesebb üde rét

kapcsolódhat, ritkán félszáraz gyepek is elõfordulhatnak

11. az uralkodó félszáraz gyepeknek megfelelõ termõhelyi adottságok mellett az üde (domb- és hegyvidéki)

gyepeknek megfelelõek vannak még jelen

12. a félszáraz gyepek mellett mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye is jelentõs

mennyiségben található meg

13. száraz és/vagy félszáraz, többnyire kötöttebb talajon található gyepek jellemzik a tájat, de rendszerint kisebb

mennyiségben az üde gyepek és/vagy az üde rétek termõhelye is megtalálható

14. a tájban sokféle gyeptípus (száraztól a nedvesig) fordul elõ hasonló arányban, kötöttebb talajon (homoki száraz

gyepek és szikesek nincsenek)

15. üde és félszáraz típusú gyepek kialakulásának kedvezõ tájak, ahol a száraz, kötöttebb talajú gyepeknek megfelelõ

termõhely is megtalálható

6. Melyik nemzeti park igazgatóság illetékes a területen?

a) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

b) Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság

c) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

d) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

e) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

f) Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

g) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

h) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

i) Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

j) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság

7. A földterület IH közleményben szereplõ Magas Természeti Értékû Területen helyezkedik el? igen / nem

8. A földterület IH közleményben szereplõ Natura 2000 területen helyezkedik el? igen / nem

9. A földterülethez legközelebb esõ természetközeli gyepfoltok vagy erdõk:

a) milyen távolságra helyezkednek el? 0–10 m / 10–100 m / 100–200 m / több

b) a földterületnek hányad részével szomszédosak? 0% / 1–10% / 10–50% / több

c) milyen növényzet él rajtuk?

ca) gyep

caa) mocsarak és magassásosok,

cab) hullámtéri rétek,

cac) üde rétek,

cad) domb- és hegyvidéki gyepek,

cae) hegylábi kötött talajú gyepek,

caf) nyílt homokpusztagyepek,

cag) zárt homoki sztyeprétek,

cah) alföldi kötött talajú sztyeprétek,

cai) szikesek

cb) erdõ

cc) cserjés

cd) nádas

ce) vizes élõhely

A földterület jelenlegi növényzetére, talajára és vízellátására vonatkozó adatok

10. Függetlenül a mûvelési ágtól, a kiválasztott földterületen jelenleg gyep van? igen / nem

11. A földterület a gyepesítés elõtt hány évvel volt utoljára felszántva? 1–2 / 3–5 / 6–10 / több

12. Mi volt a legutóbbi termesztett növény? ......................................................................................................................................................

13. A termesztett fajokat nem számítva jelenleg mely növények találhatóak legnagyobb arányban a területen?

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

14. Milyen a földterület vízellátása?

a) vizes (az év jelentõs részében vízzel borított)

b) nedves (idõszakosan – fõként tavasszal – megállhat rajta a víz, de nyárra kiszárad)
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c) félszáraz, üde (víz soha nem áll meg rajta, a talaj nyirkos lehet)

d) száraz (víz soha nem áll meg rajta, a talaj csak esõ után nyirkos)

A gyeptelepítésre vonatkozó adatok

15. Várhatóan milyen termõhelyi típusba fog tartozni a területen kialakítandó gyep?

a) mocsarak és magassásosok,

b) hullámtéri rétek,

c) üde rétek,

d) domb- és hegyvidéki gyepek,

e) hegylábi kötött talajú gyepek,

f) nyílt homokpusztagyepek,

g) zárt homoki sztyeprétek,

h) alföldi kötött talajú sztyeprétek,

i) szikesek.

16. Milyen módszerrel telepíti a gyepet?

a) magszórás (kézzel vagy géppel)

b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)

c) direktvetés (direktvetõgéppel)

d) vetés (vetõgéppel)

17. Melyik idõszakban tervezi telepíteni a gyepet?

e) tavasz

f) õsz

18. Milyen fajokat, milyen arányban tervez vetni, honnan szerzi be a vetõmagot vagy kaszálékot?

faj neve
vetõmagtömeg

(kg/ha)
mag vagy kaszálék? beszerzés forrása

19. Idõrendben sorolja fel, hogy milyen agrotechnikai eljárásokkal fogja a gyeptelepítést elvégezni (a talaj elõkészítésétõl

kezdve a vetésen át, a vetést követõ gazoló kaszálásokig)!

1. ................................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................................................................................................

7. ................................................................................................................................................................................................................................

8. ................................................................................................................................................................................................................................

9. ................................................................................................................................................................................................................................

10. ................................................................................................................................................................................................................................
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A gyep karbantartására vonatkozó adatok

20. Hogyan tervezi a termõhelyre jellemzõ természetes kísérõ- vagy állományalkotó fajokat a már telepített gyepbe

juttatni?

a) magszórás (kézzel vagy géppel)

b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)

c) direktvetés (direktvetõgéppel)

21. Milyen kezeléseket és hasznosítást tervez a telepített gyepen az elkövetkezõ években:

év kezelések hasznosítási mód

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. évtõl

”
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 85/2012. (VII. 13.) ME határozata

helyettes államtitkár felmentésérõl és kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdése c) pontja, illetve 220. § (2) bekezdése alapján,

a belügyminiszter javaslatára

Papp Károlyt, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl

– 2012. július 15-ei hatállyal –

felmentem, és

dr. Hoffmann Imrét a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. július 16-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 86/2012. (VII. 13.) ME határozata

helyettes államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára

dr. Koncz Pált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. július 16-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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