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Kormányrendeletek

A Kormány 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelete
a Gyulai Húskombinát Zrt.-nek a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a
alapján a Gyulai Húskombinát Zrt.-t (székhely: 5700 Gyula, Kétegyházi út 3.) stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetnek minõsíti.

2. §

A Kormány megállapítja, hogy a Gyulai Húskombinát Zrt., mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelete
a lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdésének q) és s) pontjában, valamint (8) bekezdésének
b) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekkel
(a továbbiakban: belügyi szerv) hivatásos szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt:
szolgálati jogviszony) álló személyekre (a továbbiakban együtt: dolgozó).

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. átvállalás:
a) a fennálló tartozás teljesítése a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó szolgálati jogviszonyának megszûnése
esetén a dolgozó házastársa, a házassági vagyonközösség megszûnése esetén a lakásban maradó volt házastárs
által, amennyiben az megfelel e rendelet 4. és 5. §-ában foglalt feltételeknek, valamint
b) a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó szolgálati jogviszonyának megszûnése esetén a fennálló tartozásnak
az új munkáltató általi teljesítése,
2. családtag: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe
fogadó, a mostoha- és nevelõszülõ, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa,
3. lakásbõvítés: a lakás alapterületének olyan növelése, amely legalább eggyel több lakószoba kialakítását
eredményezi,
4. lakáskorszerûsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmû bevezetése,
továbbá belsõ hálózatának kiépítése, fürdõszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
központosított fûtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások alkalmazását is, az épület
szigetelése, beleértve a hõ-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külsõ nyílászárók energiatakarékos cseréje, tetõ
cseréje, felújítása, szigetelése,
5. lakásépítés: a dolgozó tulajdonába kerülõ lakás építése, ideértve az önálló lakást eredményezõ emeletráépítést,
tetõtér-beépítést, lakás mûszaki megosztását, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történõ
átalakítását,
6. önerõ: készpénz, meglévõ anyag és elvégzett munka értéke, továbbá a dolgozó, házastársa, élettársa és
együttköltözõ családtagjai által korábban – 5 éven belül – értékesített lakásának eladási ára, csökkentve az azt terhelõ
és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, a kiegyenlített lakáscélú pénzintézeti hitel, valamint
a pénzintézeti hitel kiváltására felvett hitel kiegyenlített összegével,
7. tiszta építési költség: a lakás építési költségének – a készpénzben megjelenõ lakásépítési kedvezménnyel, a vissza
nem térítendõ önkormányzati támogatással, a dolgozó és a vele együttköltözõ családtag által bérelt lakás bérletének
megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, valamint az e személyek tulajdonát képezõ lakás vagy ingatlan
elidegenítésébõl származó bevétellel csökkentett – összege,
8. tiszta vételár: a lakás vételárának, tulajdonjogot keletkeztetõ lakáscsere esetén a lakások értékkülönbözetének
– a készpénzben megjelenõ lakásépítési kedvezménnyel, a vissza nem térítendõ önkormányzati támogatással,
a dolgozó és a vele együttköltözõ családtag által bérelt lakás bérletének megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel,
valamint az e személyek tulajdonát képezõ lakás vagy ingatlan elidegenítésébõl származó bevétellel csökkentett –
összege.
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3. §

A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:
a) központi lakásügyi szerv: a Belügyminisztérium Mûszaki Fõosztály,
b) helyi lakásügyi szerv:
ba) a Belügyminisztérium Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály: a BM hivatali egységeiben dolgozó
állomány vonatkozásában,
bb) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság: a saját, valamint az Országos Rendõr-fõkapitányság állománya
vonatkozásában, továbbá a rendészeti szakközépiskolák, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési
Fõigazgatóság, az ORFK Dunakeszi Kiképzõ Központ, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központ,
a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs
Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ,
a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet állománya vonatkozásában,
bc) a Budapesti Rendõr-fõkapitányság: az állománya vonatkozásában,
bd) a Készenléti Rendõrség: az állománya vonatkozásában,
be) a megyei rendõr-fõkapitányságok: az állományuk vonatkozásában,
bf) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat: az állománya vonatkozásában,
bg) az Alkotmányvédelmi Hivatal: az állománya vonatkozásában,
bh) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága: a saját, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetek és
büntetés-végrehajtási intézmények állománya vonatkozásában,
bi) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF): a saját, a területi és területi jogállású, valamint a helyi szervei
állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a megszûnt Belügyminisztérium Központi Gazdasági
Fõigazgatóság e §-ban nem szabályozott ellátási körébe tartozók vonatkozásában,
bj) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal: a saját állománya, a regionális igazgatóságok, továbbá
a befogadó állomások állománya vonatkozásában,
bk) az Országos Vízügyi Fõigazgatóság: a saját állománya vonatkozásában,
bl) a vízügyi igazgatóságok a saját állományuk vonatkozásában,
bm) a belügyi szervekhez berendelt, kirendelt és vezényelt dolgozók, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar állománya vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti,
a ba)–bl) alpontokban felsorolt szervek.

4. §

(1) E rendelet alapján a legalább 2 éves szolgálati jogviszonnyal rendelkezõ, határozatlan idõre kinevezett, továbbá
a szerzõdéses hivatásos állományú dolgozó részére a belügyi szerv – a lakás célú számla vezetésével megbízott
pénzintézet útján – lakás célú kamatmentes munkáltatói kölcsönt (a továbbiakban: munkáltatói kölcsön) nyújthat:
a) a dolgozó tulajdonába kerülõ lakás építéséhez,
b) a dolgozó tulajdonába kerülõ lakás vásárlásához, cseréjéhez,
c) a dolgozó tulajdonában álló lakás bõvítéséhez,
d) házastársi vagy élettársi vagyonközösség megszûnése, valamint öröklés útján létrejött tulajdonközösség
esetében a tulajdonostársak tulajdoni hányadainak megszerzéséhez, amennyiben annak eredményeként a lakás
a dolgozó – haszonélvezettõl mentes – tulajdonába kerül, valamint
e) a dolgozó – haszonélvezettõl mentes – tulajdonában lévõ lakás korszerûsítéséhez.
(2) Szolgálati jogviszonyként figyelembe vehetõ a belügyi szerveknél és azok jogelõdjeinél eltöltött hivatásos szolgálati
jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idõ. A szolgálati jogviszony számításánál – a jogutódlás,
átszervezés kivételével – figyelmen kívül kell hagyni az e rendelet hatálya alá nem tartozó munkáltatónál hivatásos
szolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idõt. A szolgálati jogviszony idõtartamának
a megállapításakor az illetékes személyügyi szerv által kiadott, a jogviszony keletkezését, idõtartamát tanúsító okmány
az irányadó.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint jogosult dolgozó a megjelölt célokra munkáltatói kölcsönben részesíthetõ
a következõ feltételek együttes fennállása esetén:
a) a lakás lakószobáinak száma és a lakás építési költsége, vételára megfelel a lakáscélú támogatásokról szóló
jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény feltételeinek,
b) a munkáltatói kölcsön felhasználásával a saját lakáshelyzetét rendezi,
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c)

vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját és az e célra más szervtõl igénybe vett anyagi eszközöket és a munkáltatói
kölcsön összegét a vételár kiegyenlítésére, az építési, bõvítési és korszerûsítési költségek megfizetésére
használja fel,
d) rendelkezik az építési, bõvítési költség, vételár vagy a korszerûsítési költség legalább 20%-át kitevõ mértékû
önerõvel; házastársak, élettársak esetén rendelkeznek a közös tulajdonukba kerülõ ingatlan vásárlásához,
építéséhez, bõvítéséhez, a közös tulajdonukban lévõ ingatlan korszerûsítéséhez együttesen legalább 20%-os
mértékû önerõvel,
e) tudomásul veszi, hogy a helyi lakásügyi szerv a munkáltatói kölcsön iránti kérelem indokoltságát (építés, bõvítés,
korszerûsítés esetében) helyszíni szemle alkalmazásával vizsgálhatja,
f) vállalja, hogy a munkáltatói kölcsön feltételeirõl és visszafizetésérõl a kölcsönt nyújtó belügyi szervvel
megállapodást (a továbbiakban: támogatási megállapodás), a munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézettel
szerzõdést (a továbbiakban: kölcsönszerzõdés) köt, és az azokban foglalt kötelezettségeket teljesíti,
g) hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonába kerülõ vagy tulajdonában álló ingatlanra a kölcsönt nyújtó szerv javára
a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba a támogatási megállapodásban foglaltak
szerinti jelzálogjog, valamint – a lakásépítés, lakásbõvítés és a lakáskorszerûsítési kölcsön kivételével –
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,
h) vállalja, hogy a támogatási megállapodásban megállapított határidõben az építkezést megkezdi és befejezi,
valamint hogy a munkáltatói kölcsönt a támogatási célra használja fel,
i) vállalja, hogy a munkáltatói kölcsönnel érintett ingatlant állandó lakcímeként jelenti be, valamint
j) vállalja, hogy a munkáltatói kölcsönnel érintett ingatlanra biztosítási szerzõdést köt, és abban a kár esetére járó
biztosítási összeget a munkáltatói kölcsön összegének erejéig a munkáltatói kölcsönt nyújtó belügyi szervre
engedményezi.
(4) A lakáskorszerûsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerûsítés közvetlen
költségeinek 20%-áig.
(5) E rendelet alkalmazásában saját lakáshelyzetét az rendezi, akinek a vásárolni, építeni, cserélni, bõvíteni, korszerûsíteni
tervezett lakás legalább 50%-os arányban haszonélvezeti jogtól mentes tulajdonába kerül vagy tulajdonában áll.
5. §

(1) Annak a dolgozónak a lakásépítése, lakásvásárlása támogatható, akinek magának, házastársának vagy élettársának,
valamint kiskorú gyermekének, együttköltözõ családtagjának – a (4) bekezdésben foglaltakon kívül – lakástulajdona,
lakásra vonatkozó állandó használati joga, haszonélvezeti joga nincs vagy bérleti jogviszonya nem áll fenn, vagy
a tulajdonában lévõ lakást az újabb lakás szerzése érdekében elidegeníti, lakásbérleti, lakáshasználati jogviszonyát
megszünteti.
(2) A dolgozó lakásának bõvítése, korszerûsítése akkor támogatható, ha a dolgozónak, a házastársának vagy élettársának,
kiskorú gyermekének a bõvíteni, korszerûsíteni kívánt lakásán kívül – a (4) bekezdésben foglaltakon kívül – más
lakástulajdona, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joga, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.
(3) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a dolgozó, illetve a vele együttköltözõ családtagja
által gazdasági társaság tagjaként a társaság részére vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott lakás, valamint
az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól vagy a rendeltetésétõl tartósan
eltérõ célra használható lakás.
(4) Támogatást vehet igénybe az a dolgozó is, akinek saját, valamint házastársa vagy élettársa, kiskorú gyermeke,
együttköltözõ családtagja
a) tulajdonában együttesen legfeljebb egy olyan lakás fele van, amelyet öröklés útján szerzett,
b) tulajdonába öröklés útján, haszonélvezettel terhelten került a lakás, és a haszonélvezõ a lakásban bent lakik, vagy
c) tulajdonában lévõ lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
(5) Az élettárs a házastárssal egy tekintet alá esik, ha a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt, bõvített, korszerûsített
lakásra résztulajdont szerez, vagy résztulajdonos.

6. §

(1) A 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén is csak az a lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbõvítés és
lakáskorszerûsítés támogatható, amely abban a városban, községben vagy annak 60 km-es körzetében valósul meg,
ahol a dolgozó munka- vagy szolgálati helye van, vagy ahová a munkarendnek megfelelõ gyakori haza utazására –
a szolgálati érdek sérelme nélkül – lehetõség van.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozástól függetlenül nyújtható munkáltatói kölcsön annak a dolgozónak,
aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri.
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7. §

(1) Nem lehet munkáltatói kölcsönt nyújtani
a) ha a munkáltatói kölcsön a személyi jövedelemadóról szóló, az elbíráláskor hatályos jogszabályban
meghatározott adómentességet biztosító feltételektõl eltérne,
b) annak a részére, aki a meglévõ lakástulajdonát elajándékozta,
c) az állami, önkormányzati bérlakásnak a bérlõje (vételi vagy elõvásárlási jog jogosultja) általi megvásárlásához,
bõvítéséhez, korszerûsítéséhez,
d) nem lakás céljára szolgáló épület építéséhez, vásárlásához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, valamint
e) annak, aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közöl, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt
elhallgat.
(2) A belügyminiszter az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglaltaktól eltérést engedélyezhet, ha azt kivételes szolgálati
érdek – így különösen a vezetõi kinevezés következtében, vagy a munka- vagy szolgálati hely megszûnése miatt
szükséges lakóhelyváltozás – indokolja.
(3) A dolgozó korábbi munkahelyétõl kapott lakáscélú támogatása csak az e rendeletben foglaltaknak megfelelõ
feltételekkel és mértékben vállalható át.
(4) A dolgozó részére ismételt munkáltatói kölcsön az elõzõ munkáltatói kölcsönbõl még fennálló tartozás visszafizetését
követõen nyújtható. A fennálló tartozás visszafizetése a 20. § szerinti átvállalásnak is feltétele.

8. §

(1) A munkáltatói kölcsön mértéke legfeljebb
a) a tiszta építési költség, tiszta vételár 80%-a, de az 5 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg,
b) olyan dolgozó esetében, akinek magának, házastársának, élettársának, vele közös háztartásban élõ gyermekének,
együttköltözõ családtagjának külön-külön vagy együttesen lakástulajdona, résztulajdona, lakásbérleti, bérlõtársi
jogviszonya, állandó használati joga, haszonélvezeti joga korábban nem volt, a tiszta vételár vagy tiszta építési
költség 80%-a, de az 5 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg,
c) a lakás bõvítési költségének 80%-a, de a 3 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg,
d) a 4. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott célra nyújtott támogatás esetén a megváltási ár 80%-a, de
a 3 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg,
e) a lakás korszerûsítési költségének 80%-a, de az 1 500 000 Ft-ot nem haladhatja meg,
f) a belügyminiszter elõzetes engedélyével, különös szolgálati érdek fennállása esetén lakás vásárlása, építése
esetén a tiszta építési költség, tiszta vételár 80%-a, de a 6 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(2) A munkáltatói kölcsönt folyósító (kezelõ) pénzintézet által felszámított kezelési költség a munkáltatói kölcsönben
részesített dolgozót terheli.
(3) Ha mindkét házastárs a belügyi szerv dolgozója, saját jogon mindketten munka- vagy szolgálati helyükön kérhetnek
munkáltatói kölcsönt.
(4) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt elõzetes engedély iránti kérelmet a helyi lakásügyi szervhez kell benyújtani, amely
azt a javaslatával ellátva, a szolgálati út betartásával terjeszti fel a központi lakásügyi szerv vezetõjéhez.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárokon belül a munkáltatói kölcsön tényleges összegét a helyi lakásügyi
szerv a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékétõl, a kérelmezõk számától és igényétõl függõen, a biztonságos
hitelezés szempontjaira is figyelemmel állapítja meg.

9. §

A munkáltatói kölcsön
a) lakásépítés, lakásbõvítés esetén legkésõbb a használatbavételi engedély kiadásáig,
b) lakásvásárlás és a 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben legkésõbb az adásvételi szerzõdés teljesítéséig
(a vételár teljes kifizetéséig),
c) lakáskorszerûsítés esetén az üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását vagy a költségvetésben
jelzett munkálatok elvégzését megelõzõen
adható.

10. §

(1) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama (futamidõ)
a) lakásépítés, lakásvásárlás esetén legfeljebb 20 év,
b) lakásbõvítés, valamint a 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben legfeljebb 15 év,
c) lakáskorszerûsítés esetén legfeljebb 10 év.
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(2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének futamideje a szerzõdéses hivatásos állományú dolgozó esetében az
(1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a dolgozó szerzõdésében rögzített, a jogviszony lejáratának idõpontját
nem haladhatja meg.
(3) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének kezdõ idõpontja a kölcsönszerzõdés megkötését követõ hónapnak
a kölcsönszerzõdésben megállapított napja.
(4) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama alatt, rendkívül indokolt esetben, írásbeli kérelemre,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára, a helyi lakásügyi szerv vezetõje – a korábbi jogszabályok alapján
nyújtott felújítási kölcsön kivételével – a törlesztést legfeljebb két évre felfüggesztheti. A felfüggesztés a futamidõt
nem változtatja meg, a felfüggesztési idõ elteltével a törlesztõ részletek összegét újból meg kell állapítani.
11. §

A dolgozó a munkáltatói kölcsön teljes összegének felhasználását, valamint a hitelcél megvalósulását az alábbi
okiratok, bizonylatok másolatának benyújtásával köteles igazolni:
a) ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az érvényes adásvételi szerzõdés alapján a teljes vételár
megfizetésérõl szóló okirat,
b) lakás építése vagy bõvítése esetén a jogerõs építési engedélyben meghatározott határidõn belüli jogerõs
használatba vételi engedély, valamint a munkáltatói kölcsön felhasználását igazoló, a használatba vételi engedély
kelte napjáig vagy a használatba vételi engedélyben megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az
építési engedély jogosultja nevére kiállított számlák,
c) lakáskorszerûsítés esetén a munkáltatói kölcsön folyósítását megelõzõ 6 hónapon belül és azt követõ 12 hónapon
belül a dolgozó nevére kiállított számla, valamint az elvégzett munka ellenértékérõl kiállított bizonylat;
benyújtásuk kötelezõ a folyósítást követõ 12 hónapon belül.

12. §

(1) A munkáltatói kölcsönben részesült dolgozót belügyi szervnél (ideértve a korábban más minisztérium irányítása alatt
lévõ belügyi szervet és a jogelõd szervet is) folyamatosan eltöltött szolgálati jogviszonya alapján a kölcsön összegébõl
– amennyiben az a hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban foglaltak szerint adómentes bevételnek
minõsül – a következõ kedvezmény illeti meg:
a) 5 év után
25 000 Ft,
b) 10 év után
50 000 Ft,
c) 15 év után
75 000 Ft,
d) 20 év után
100 000 Ft,
e) 25 év után
150 000 Ft.
Az így nyújtott kedvezmény összege a 400 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(2) A szolgálati jogviszony ideje alapján járó kedvezmény a törlesztés idõtartamát csökkenti, a havi törlesztés összege nem
változik.
(3) A kedvezmény jóváírására a munkáltatói kölcsönt kezelõ pénzintézetnél a helyi lakásügyi szerv hivatalból intézkedik.
A kedvezmény a még fennálló tartozás összegét nem haladhatja meg.
(4) A munkáltatói kölcsön folyósításakor a dolgozó tartozását a már figyelembe vehetõ, ténylegesen betöltött idõnek
megfelelõ kedvezménnyel csökkenteni kell. Ismételt munkáltatói kölcsön nyújtása esetén a támogatási
megállapodásban meghatározásra kerülõ kedvezmény összegébõl le kell vonni a korábbi munkáltatói kölcsönbõl már
jóváírt kedvezmény összegét.

13. §

(1) A munkáltatói kölcsön felvételétõl számított öt év eltelte után a dolgozót – a korábbi jogszabály alapján lakótelek
vásárlás, lakásfelújítás céljára nyújtott kölcsön kivételével – a kölcsön egyösszegû, a törlesztési idõ lejárta elõtti
visszafizetése esetén engedmény illeti meg. Az engedmény mértéke a visszafizetéskor fennálló tartozás összegének
40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes
bevétel összege. Az engedmény igénybevételét a helyi lakásügyi szervtõl írásban kell kérelmezni a helyi lakásügyi
szerv által megállapított kérelem benyújtásával.
(2) Az engedmény a munkáltatói kölcsön egyösszegû visszafizetése esetén azt a volt dolgozót is megilleti, aki a kölcsönt
a szolgálati jogviszonya megszûnését követõen is változatlan feltételek mellett fizeti vissza.
(3) A 12. § szerinti kedvezmény és az (1) és (2) bekezdés szerinti engedmény együttes jóváírására akkor kerülhet sor,
ha összegük a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban foglaltak szerint adómentes
bevételnek minõsül. Az engedmény jóváírására a helyi lakásügyi szerv – az illetékes pénzügyi szerv bevonásával –
intézkedik.
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14. §

(1) Nem illeti meg engedmény a munkáltatói kölcsön idõ elõtti visszafizetése esetén azt a dolgozót,
a) aki ellen fegyelmi vagy büntetõeljárás van folyamatban, az eljárás befejezéséig,
b) akinek szolgálati jogviszonyának megszüntetése – 17. § (3) bekezdésében felsoroltak kivételével – folyamatban
van,
c) akinek a támogatási megállapodását a helyi lakásügyi szerv felmondta, és emiatt a munkáltatói kölcsönt egy
összegben kell visszafizetnie,
d) aki a munkáltatói kölcsönnel érintett lakás tulajdonjogát átruházta, vagy az átruházás folyamatban van, vagy az
átruházásra – a munkáltatói kölcsön egyösszegû visszafizetése mellett – a helyi lakásügyi szervtõl engedélyt
kapott,
e) aki a korábbi jogszabályok alapján a munkáltatói kölcsönt lakótelek vásárlására kapta, valamint
f) aki a korábbi jogszabályok alapján a munkáltatói kölcsönt lakásfelújításra kapta.
(2) Az engedményben részesített dolgozó 5 éven belül újabb lakáscélú munkáltatói kölcsönt nem kaphat.

15. §

(1) A munkáltatói kölcsön fennállása alatt a lakást csak a helyi lakásügyi szerv írásbeli hozzájárulásával lehet eladni,
elcserélni vagy elajándékozni. A helyi lakásügyi szerv a hozzájárulást akkor adhatja meg, ha
a) az adós vállalja, hogy a lakás tulajdonjogának átruházásával egyidejûleg a még fennálló munkáltatói
kölcsöntartozást egy összegben – a 13. § (1) bekezdésében szabályozott engedmény nélkül – visszafizeti,
b) a tulajdonjog-átruházás olyan dolgozó javára történik, aki a munkáltatói kölcsön átvállalására jogosult és
a kölcsöntartozást ténylegesen át is vállalja; az átvállalt munkáltatói kölcsön összege nem lehet több, mint
amennyit a munkáltatói kölcsönt átvállaló dolgozó a lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönként kaphatna; az ezt
meghaladó részt, vagyis a munkáltatói kölcsön át nem vállalható részét a lakását értékesítõ dolgozó köteles egy
összegben megfizetni, vagy
c) ha a kölcsönben részesített dolgozó a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülõ másik lakásra úgy
cseréli el, vagy adásvételi szerzõdéssel vagy építéssel tulajdonába kerülõ újabb lakást úgy szerez, hogy arra
a támogatási megállapodásban foglaltak szerinti jelzálogjog, valamint – a dolgozó ingatlanra vonatkozó
tulajdonszerzése esetén – az elidegenítési és terhelési tilalom átjegyezhetõ.
(2) A helyi lakásügyi szerv az (1) bekezdés c) pontja szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom másik
lakásra történõ átjegyzését akkor engedélyezheti, ha a dolgozó tulajdonába kerülõ lakás megfelel a 4. és az 5. §-ban
foglaltaknak.
(3) Amennyiben az eladott lakás eladási ára meghaladja a megszerezni kívánt lakás vételárát vagy építési költségét, az így
keletkezõ árkülönbözet teljes összegét az adós egyösszegû befizetés útján köteles a fennálló tartozás kiegyenlítésére
(részbeni kiegyenlítésére) fordítani. Az árkülönbözet befizetése után megmaradt tartozás részletekben történõ
visszafizetésére a helyi lakásügyi szerv az adóssal megállapodást köt oly módon, hogy a visszafizetés idõtartama nem
haladhatja meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt idõtartamot.

16. §

Vissza kell vonni a munkáltatói kölcsönt attól a dolgozótól,
a) aki a kölcsönszerzõdést – a munkáltatói kölcsön összegének pénzintézethez történõ átutalásától számított
3 hónapon belül – nem kötötte meg,
b) aki a kölcsönkérelemben szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt
elhallgatott,
c) akinek a szolgálati jogviszonya a kölcsönszerzõdés megkötése elõtt megszûnik.

17. §

(1) A támogatási megállapodást azonnali hatállyal fel kell mondani, ha az adós
a) a kölcsönkérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott,
b) a kölcsönszerzõdést a támogatási megállapodásban megállapított határidõben nem kötötte meg,
c) a vállalt beépítési kötelezettségének a támogatási megállapodásban megállapított határidõben nem tett eleget,
vagy az általa épített lakás nem felel meg a méltányolható lakásigénye mértékének,
d) a havi törlesztési kötelezettségének az írásbeli felszólításban megjelölt határidõn belül nem tett eleget, és a vele
egy sorban kötelezett személyek sem teljesítettek,
e) szolgálati jogviszonya – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megszûnik,
f) a kölcsönt nem a hitelcélnak megfelelõen használja, használta fel,
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g)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

lakásépítésre és lakásbõvítésre nyújtott munkáltatói kölcsön esetén a jogerõs használatbavételi engedély
kiadásáig, a korszerûsítésre nyújtott munkáltatói kölcsön esetén a folyósítást követõ 12 hónapon belül
a felhasználást – a helyi lakásügyi szerv írásbeli felszólítása ellenére – számlával nem igazolta, vagy
h) más súlyos szerzõdésszegést követett el.
A havi törlesztési kötelezettség nem teljesítése esetén a helyi lakásügyi szerv haladéktalanul köteles az értesítés
kézhezvételtõl számított 15 napos fizetési határidõ kitûzésével írásban felszólítani az adóst és a vele egy sorban
kötelezettet, a nem fizetés következményeire való figyelmeztetéssel.
Nem kell felmondani a támogatási megállapodást, és a munkáltatói kölcsön összegét az adós változatlan havi törlesztõ
részletekben fizetheti vissza, ha a dolgozó
a) szolgálati jogviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszûnése miatt szûnt meg,
b) szolgálati jogviszonya a munkáltató tevékenységének – amelyben a dolgozót foglalkoztatták – megszûnése miatt
szûnt meg,
c) szolgálati jogviszonya a nyugellátásra való jogosultság megszerzése miatt szûnt meg,
d) szolgálati jogviszonya átszervezés miatt szûnt meg,
e) szolgálati jogviszonya létszámcsökkentés miatt szûnt meg,
f) szolgálati jogviszonya a dolgozónak fel nem róható egészségi, pszichikai, fizikai állapot miatti alkalmatlanság
miatt szûnt meg,
g) az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez kerül át, vagy
h) a szolgálati jogviszonya azért szûnik meg, mert a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a munkáltató
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/D. §
(2) bekezdése szerinti munkakört nem tud felajánlani.
A támogatási megállapodás felmondása esetén a tartozást meg kell terhelni a korábban már jóváírt kedvezmény,
valamint a pénzintézet által felszámított és a korábbi jogszabályok alapján a munkáltatói kölcsön nyújtásakor átvállalt
kezelési költség összegével. Az így megállapított tartozás a felmondással egy összegben esedékessé válik.
A támogatási megállapodás felmondására a helyi lakásügyi szerv a szerzõdésszegés tudomására jutásakor, az
(1) bekezdés c) és g) pontjában foglalt esetekben a felszólításban kitûzött határidõ eredménytelen lejártakor,
az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a szolgálati jogviszony megszûnése napján haladéktalanul intézkedik,
a felmondásról a kölcsönt kezelõ pénzintézetet írásban értesíti.
A támogatási megállapodás felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozást az adós
a) az (1) bekezdés a), c), f), g) és h) pontjában meghatározott esetekben a szerzõdésszegés idõpontjától,
b) az (1) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott esetben a felmondásban meghatározott idõponttól
számított, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles
megfizetni.

18. §

(1) A támogatási megállapodás felmondása esetén – amennyiben az adós a tartozását a felmondástól számított 15 napon
belül nem fizeti meg – a helyi lakásügyi szerv köteles az igény érvényesítését kezdeményezni.
(2) Az adósnak az (1) bekezdésben megállapított határidõn belül benyújtott írásbeli kérelmére indokolt esetben a helyi
lakásügyi szerv – a tartozás mielõbbi kiegyenlítése érdekében – az egyösszegû visszafizetés határidejét egy ízben
3 hónappal meghosszabbíthatja.
(3) Az adósnak az (1) bekezdésben megállapított határidõn belül benyújtott írásbeli kérelmére rendkívül indokolt esetben
– különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén, a tartozás mielõbbi kiegyenlítése érdekében – a helyi lakásügyi
szerv megállapodást köthet a tartozás havi részletekben történõ megfizetésére.
(4) A (3) bekezdés szerinti megállapodásban a havonta térítendõ összeget úgy kell megállapítani, hogy az a felszámított
kamatot és kezelési költséget is fedezze. A tartozás visszafizetésének idõtartama nem lehet hosszabb az eredeti
megállapodásban rögzített futamidõ lejártánál.
(5) El kell utasítani annak az adósnak a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakra irányuló kérelmét, akinek szolgálati jogviszonya
bíróság által jogerõsen kiszabott végrehajtható szabadságvesztés büntetése miatt szûnt meg.

19. §

(1) Ha a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozó szolgálati jogviszonya a munkáltatói kölcsön teljes kiegyenlítése
elõtt megszûnik, a kölcsöntartozását, a helyi lakásügyi szerv hozzájárulásával, az új munkáltató – a dolgozó szolgálati
jogviszonyának megszûnését követõ elsõ nappal – írásbeli nyilatkozatban átvállalhatja.
(2) A munkáltatói kölcsönben részesített dolgozónak, valamint annak a volt dolgozónak a halála esetén, akinek
a szolgálati jogviszonya megszûnésére a 17. § (3) bekezdése szerint került sor, az örököse vagy a túlélõ házastársa vagy
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élettársa – írásbeli kérelemre – a kölcsöntartozást változatlan feltételek mellett fizetheti vissza, feltéve, hogy a dolgozó
elhalálozásának idõpontjában állandó jelleggel vele együtt lakott.
(3) Ha a dolgozó az e rendelet hatálya alá tartozó szervhez kerül áthelyezésre, fennálló tartozását változatlan feltételek
mellett a korábbi munkáltató részére teljesíti, aki az áthelyezéssel egyidejûleg a munkáltatói kölcsön iratanyagának
másolatával tájékoztatja az új munkáltatót. Az új munkáltató köteles a dolgozó fennálló tartozását érintõ szolgálati
viszonyával kapcsolatos változásokról értesíteni a korábbi munkáltatót.
20. §

(1) Munkáltatói kölcsönben részesült dolgozó szolgálati jogviszonyának megszûnése esetén – írásbeli kérelemre – a helyi
lakásügyi szerv hozzájárulásával a dolgozó házastársa (élettársa) a fennálló tartozás teljesítését, változatlan
feltételekkel átvállalhatja, amennyiben belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati
jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelel és nem esik a 14. §
(2) bekezdésében foglalt korlátozás alá.
(2) Házastársi vagyonközösség (élettársi vagyonközösség) megszûnése esetén írásbeli kérelemre a lakásban maradó volt
házastárs vagy élettárs a kölcsöntartozást a helyi lakásügyi szerv hozzájárulásával változatlan feltételekkel vállalhatja
át, ha a 4. §, valamint a 14. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(3) A munkáltatói kölcsön átvállalása esetén a munkáltatói kölcsönt átvállaló házastárs vagy élettárs, volt házastárs vagy
volt élettárs jogosult a szolgálati idõ utáni kedvezmény igénybevételére, ha a saját jogán magasabb összegû
kedvezményre jogosult.
(4) A munkáltatói kölcsön átvállalása esetén az adósok által a szolgálati évek után igénybe vett kedvezmény mértéke
együttesen nem haladhatja meg a 12. § (1) bekezdése szerinti mértéket.
(5) A munkáltatói kölcsön átvállalása új munkáltatói kölcsön felvételének minõsül.

21. §

(1) A hõsi halottá, szolgálat halottjává nyilvánított hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, valamint a munkavégzése
során vagy annak következtében elhalálozott közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó részére nyújtott
munkáltatói kölcsönbõl fennálló tartozást – amennyiben rendkívüli egyéni körülmények indokolják – az özvegy,
a túlélõ élettárs, vagy az örökös (örökösök) javára a belügyminiszter elengedheti.
(2) A tartozás elengedése iránti, a belügyminiszternek címzett, indokolással ellátott kérelmet az illetékes helyi lakásügyi
szervhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a) a házassági anyakönyvi kivonat, vagy az élettársi kapcsolatot hitelt érdemlõen igazoló okirat másolatát, valamint
b) a jogerõs hagyatékátadó végzés másolatát.
(3) A kérelmet a helyi lakásügyi szerv a kölcsönbõl fennálló tartozás összegének megjelölésével a központi lakásügyi szerv
útján terjeszti fel a belügyminiszterhez.
(4) A belügyminiszteri döntésrõl a helyi lakásügyi szerv értesíti a kérelmezõt. A fennálló munkáltatói kölcsön
megszûnésérõl a helyi lakásügyi szerv értesíti a folyósító pénzintézetet, valamint intézkedik a tartozás pénzügyi
nyilvántartásokból történõ kivezetésére.

22. §

A helyi lakásügyi szerv a munkáltatói kölcsön biztosítására bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom ranghelyérõl csak abban az esetben mondhat le a jogosult pénzintézet javára, ha a pénzintézet a hitelt
a munkáltatói kölcsönnel érintett lakás bõvítése, korszerûsítése céljára nyújtja.

23. §

A dolgozó újabb munkáltatói kölcsönben akkor részesülhet, illetve vállalhat át, ha megfelel a 4. §-ban foglalt
feltételeknek, az elõzõ munkáltatói kölcsönét – a korábbi jogszabály alapján folyósított lakótelek-vásárlási támogatás
kivételével – teljes mértékben visszafizette, valamint a 13. § (1) bekezdésben meghatározott engedménnyel történõ
visszafizetés esetén a visszafizetés idõpontjától számított 5 év eltelt.

24. §

A munkáltatói kölcsön-kérelmek vizsgálata során az alábbi elbírálási sorrend az irányadó:
a) a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylõ,
b) a lakásigény mértéke alsó határát el nem érõ lakással rendelkezõ igénylõ,
c) a lakásigény mértékének megfelelõ lakással rendelkezõ igénylõ,
d) korszerûsítési kérelmek,
e) egyéb, a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ kérelmek.
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25. §

(1) A munkáltatói kölcsön iránti kérelmet – a helyi lakásügyi szerv által megállapított formanyomtatványon – a közvetlen
munkahelyi vezetõ részletes írásbeli javaslatával ellátva, az elbíráláshoz szükséges okmányokkal, igazolásokkal együtt
a helyi lakásügyi szervhez kell benyújtani.
(2) Az igénylõ a kérelem benyújtása után a körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely a támogatásra
való igényjogosultságát érinti 8 munkanapon belül köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása a kérelem elutasítását
vonja maga után.

26. §

A helyi lakásügyi szerv – szakmai elõkészítés mellett – folyamatosan nyilvántartásba veszi a kérelmeket, és az érdemi
döntés várható idejérõl értesíti a kérelmezõt.

27. §

A helyi lakásügyi szerv a munkáltatói kölcsön iránti kérelmek jogszerûségét a beérkezés sorrendjében vizsgálja meg,
és a 8. §-ban foglaltak alapján megállapítja a munkáltatói kölcsön összegét, valamint a 24. §-ban foglaltak
figyelembevételével megállapítja az elbírálás sorrendjét.

28. §

(1) A helyi lakásügyi szerv – a szakmailag elõkészített – kérelmet az adott szervnél mûködõ, e célra létrehozott bizottság
elé terjeszti, és a bizottság javaslatát továbbítja a döntésre jogosult vezetõnek.
(2) A kérelem elbírálására – a (3)–(6) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.
(3) A Belügyminisztériummal szolgálati jogviszonyban álló igénylõ esetén a kérelmek elbírálására a közigazgatási
államtitkár vagy az általa kijelölt helyettes államtitkár jogosult.
(4) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével, a területi és területi jogállású, valamint a helyi
katasztrófavédelmi szervekkel szolgálati jogviszonyban álló igénylõ esetén a kérelmek elbírálására az országos
katasztrófavédelmi fõigazgató jogosult.
(5) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, valamint a büntetés-végrehajtási intézetekkel és
intézményekkel szolgálati jogviszonyban álló igénylõ esetén a kérelmek elbírálására a helyi lakásügyi szerv vezetõje
jogosult.
(6) Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálati jogviszonyban álló igénylõ esetén
a kérelmek elbírálására e szervek vezetõje jogosult.

29. §

(1) A döntés elõkészítésében a bizottsági részvételt biztosítani kell. A bizottság létszámát úgy kell megállapítani, hogy
az arányban álljon az adott belügyi szerv szervezeti felépítésével és létszámával. A bizottság munkájában tagként az
adott belügyi szervnél mûködõ reprezentatív érdek-képviseleti szerv, szervek közös delegáltjának részvételét
biztosítani kell. Minden tagnak csak egy szavazata lehet.
(2) A bizottság az egyes kérelmeket a helyi lakásügyi szerv szakmai elõterjesztése alapján tárgyalja meg, és javaslatát
többségi szavazattal alakítja ki, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tartja.
(4) A bizottság mûködésére vonatkozó egyéb, e rendeletben nem szabályozott kérdéseket az e rendelet hatálybalépését
követõ elsõ bizottsági ülésen elfogadott ügyrendben kell rögzíteni.

30. §

(1) A döntésrõl a helyi lakásügyi szerv írásban tájékoztatja a dolgozót és az egyéb érintetteket.
(2) A munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat a helyi lakásügyi szerv szerinti illetékes pénzügyi szerv
látja el.
(3) A pénzügyi szerv a munkáltatói kölcsön, valamint a lakáscélú keret felhasználásáról háromhavonta, írásban
tájékoztatást ad a helyi lakásügyi szerv vezetõjének.
(4) A munkáltatói kölcsön, valamint a lakáscélú keret kezelésére a helyi lakásügyi szervnek bankszámlaszerzõdést kell
kötnie az erre feljogosított pénzintézettel.

31. §
32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(1) A szolgálati jogviszony alapján a dolgozót megilletõ kedvezmény az e rendelet hatálybalépése elõtt, a rendelet hatálya
alá tartozó szervtõl munkáltatói kölcsönben részesült azon dolgozókat is megilleti, akik a korábbi szabályok szerint
a szolgálati idõ utáni kedvezményre jogot szereztek.
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(2) A korábbi szabályok alapján munkáltatói kölcsönben részesített, és a szolgálati jogviszonyának ideje alapján
kedvezményre jogot szerzett dolgozó részére a felemelt összegû kedvezmény csak a rendelet hatálybalépését
követõen alkalmazható, a kedvezmény visszamenõleges hatállyal nem érvényesíthetõ.
(3) A korábbi jogszabályok alapján munkáltatói kölcsönben részesített dolgozó a kölcsöntartozását
a kölcsönszerzõdésben foglalt eredeti feltételek mellett köteles visszafizetni, a törlesztési idõ lejárta elõtti visszafizetés
esetére vonatkozó engedményre azonban e rendelet szabályait kell alkalmazni.
(4) A korábbi jogszabályok alapján folyósított, a szolgálati jogviszony megszüntetése következtében felmondással
érintett, de még folyamatban lévõ munkáltatói kölcsön ügyekben az e rendelet szabályait kell alkalmazni.
(5) A korábbi szabályok alapján a fiatal házas vagy nagycsaládos dolgozó elsõ önálló lakásépítéséhez, lakásvásárlásához
nyújtott kedvezményes munkáltatói kölcsönben részesített dolgozó esetében, új munkáltatói kölcsön nyújtásakor
a 12. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény jóváírására feljogosító szolgálati jogviszony idõtartamának
számításakor, a korábban számításba vett 15 évet nem lehet figyelembe venni.
(6) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon dolgozóit – ideértve a berendelt, kirendelt és vezényelt állományt is –,
akik 2011. december 31-én a Rendõrtiszti Fõiskolával szolgálati jogviszonyban álltak, jogviszonyuk megszûnéséig
e rendelet alkalmazásában belügyi szolgálati jogviszonyban állónak kell tekinteni.
33. §

Hatályát veszti
a) a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 39/2000. (XII. 12.) BM rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási
szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet, valamint
b) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazottainak lakás célú munkáltatói támogatásáról szóló 2/1995.
(XII. 12.) TNM rendelet 1. §-ában „a Nemzetbiztonsági Hivatal,”, valamint a „ , valamint a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat” szövegrész.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások minisztere 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelete
a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai
követelményeirõl szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû szolgáltatásaiért
fizetendõ díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) 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 4. § és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. §
(10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §

(1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004.
(XI. 23.) EüM rendelet [a továbbiakban: 7/2004. EüM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni – az (5)–(6) és a (9)–(10) bekezdésben foglalt
kivételekkel – mûködési engedéllyel rendelkezõ, a 2. számú melléklet I. 1. és I. 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelõ gyógyászati segédeszköz szaküzletben lehet.”
(2) A 7/2004. EüM rendelet 3. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kontaktlencse forgalmazására jogosult szaküzlet kontaktlencsét internetes honlapon akkor forgalmazhat,
ha a forgalmazó
a) a szaküzlet honlapjának címét e tevékenység megkezdésekor írásban bejelenti a kistérségi népegészségügyi
intézetnek,
b) biztosítja, hogy interneten történõ megrendelést a megrendelõ vagy fogyasztó kizárólag a 3. számú mellékletben
foglalt nyilatkozat megtételét követõen kezdeményezhet.
(10) Összhangban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 3/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal, e rendelet
rendelkezései nem vonatkoznak az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás más részes államai területén
letelepedett szolgáltató által a Magyarország területére irányuló szolgáltatás keretében végzett kontaktlencse
értékesítésre.”

2. §

A 7/2004. EüM rendelet a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 3. § (1) bekezdése tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási
eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
(2) A 3. § (9)–(10) bekezdése tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási
eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
(3) A 3. számú melléklet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998.
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.”

3. §

A 7/2004. EüM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

4. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû
szolgáltatásaiért fizetendõ díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 4. § és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
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A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998.
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelethez

Vásárlói nyilatkozat kontaktlencse internetes vásárlásához
„Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse-viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos
vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ.
A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebbõl eredõ helytelen kontaktlencse használat súlyos, esetenként
visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat.
Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse viselõként a kontaktlencsét 6 hónapnál
nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelõen rendelem meg. Az általam
a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse
viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész
szakorvoshoz vagy optometristához fordulok.
A fentiek elmulasztásából eredõ károkért teljes felelõsséget vállalok.” ”

2. melléklet a 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû
szolgáltatásaiért fizetendõ díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ
XIII. ponttal egészül ki:
XIII.
XIII.1.

A nemdohányzók védelmével kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
Zárt légterû dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a nemdohányzók védelmérõl
és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. §
(5) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók részére
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Az emberi erõforrások minisztere 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelete
az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével –,
a 11–13. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) és dg) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 14. pontjában
meghatározott nem visszatérítendõ költségvetési támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtására pályázati úton,
igénybevételére utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás formájában, egy összegben az e rendeletben
meghatározott módon kerülhet sor.

2. §

(1) Pályázatot az a települési önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, amely
a) a fejleszteni kívánt mozi vagy az azt tulajdonló, vagyonkezelõ, üzemeltetõ gazdasági társaság többségi
tulajdonosa, vagy a mozit üzemeltetõ költségvetési szerv, közalapítvány alapítója (fenntartó), vagy
b) vállalja, hogy a nem önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonban lévõ mozi mûködtetéséhez,
üzemeltetéséhez a pályázat megvalósulását követõ három évben folyamatosan, az éves mûködési, üzemeltetési
költségek legalább 10%-át biztosítja.
(2) A pályázó arra a fejleszteni kívánt mozira tekintettel részesülhet támogatásban, amely a következõ feltételeknek
megfelel:
a) a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minõsítésének feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben
(a továbbiakban: „art” mozi rendelet) elõírt feltételek teljesítése alapján a mozgóképszakmai hatóságtól „art”
terem minõsítést kapott, vagy ennek hiányában a moziüzemeltetõ vállalja, hogy a támogatási szerzõdés
megkötésének idõpontjáig e minõsítést megszerzi,
b) legfeljebb öt moziterembõl áll, és
c) nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megállapodással.
(3) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, amely
a) adósságrendezési eljárás alatt áll,
b) nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történõ elszámolási kötelezettségének, vagy
c) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik.

3. §

(1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely esetén a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a pályázó
saját forrásként biztosítja.
(2) A támogatás nem haladhatja meg pályázatonként a 12,5 millió forintot.

4. §

(1) Támogatás igényelhetõ a fejleszteni kívánt moziterem meglévõ vetítõterme mûszaki feltételeinek javításához,
az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:
a) legalább 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor beszerzése,
valamint
b) a beszerzett eszköz üzembe helyezése, ide nem értve a gépház átalakításának költségeit.
(2) Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítõ berendezéssel való felszerelésére, de a támogatás elnyerésénél nem
kizáró ok, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti berendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy arra alkalmassá tehetõ.
(3) A támogatással fejleszteni kívánt mozitermet a fejlesztés igazolt befejezésétõl számított két éven keresztül
– figyelemmel a 9. § (5) bekezdésére – az „art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõen „art”
moziteremként kell mûködtetni.
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5. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerint kitöltött pályázati adatlapot;
b) az igényelt támogatási összeg 2. melléklet szerinti tételenkénti bontását;
c) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ca) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerzõdést az új tulajdonossal
vagy üzemeltetõvel, hogy az e rendeletben és a támogatási szerzõdésben meghatározott feltételek
a 4. § (3) bekezdésében megjelölt határidõ leteltéig az új tulajdonost vagy üzemeltetõt is kötelezzék, és
cb) ha a pályázó pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, a pályázó
nyilatkozik arról, hogy a mozi részére a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás biztosítását vállalja;
d) ha a pályázó nem tulajdonosa a mozinak vagy a mozi üzemeltetõjének, a tulajdonos c) pont ca) alpontja szerinti
nyilatkozatát;
e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési
tervvel való összefüggésérõl, valamint arról, hogy mindez miként illeszkedik a pályázó kulturális területre
vonatkozó fejlesztési terveihez;
f) a fejlesztés mûszaki hátterének bemutatása céljából a mûszaki leírást;
g) a 7. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti feltételt igazoló dokumentumot, amennyiben e feltételek fennállnak,
valamint
h) a fejlesztési céllal érintett vállalkozás cégszerûen aláírt nyilatkozatát a pályázat benyújtását megelõzõ két
pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis)
támogatásról.
(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázó hitelesített, írásbeli nyilatkozatát arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás
alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással.
(3) Egy pályázó több moziteremre vonatkozó pályázatait külön-külön kell benyújtani az (1) bekezdésben foglalt
dokumentumokkal együtt. A (2) bekezdésben szereplõ nyilatkozatokat elegendõ egy pályázathoz csatolni.

6. §

(1) A pályázatot a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített
és onnan kinyomtatott adatlapok egy eredeti és egy hitelesített másolati példányával 2012. október 1-jéig lehet postai
úton benyújtani a Kincstár pályázó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
(2) A benyújtási határidõ az informatikai rendszerben az (1) bekezdés szerinti határnapon éjfélig rögzített igénylésnek
legkésõbb másnap történõ postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton
benyújtott adatlap érvénytelen.
(3) Az Igazgatóság a formailag megfelelõ pályázatok eredeti példányát legkésõbb 2012. október 24-éig továbbítja
a kultúráért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

7. §

(1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelõ pályázatok közül döntése során a miniszter elõnyben részesíti
azt a
a) mozit, amely már rendelkezik a berendezés megfelelõ mûködtetéséhez szükséges egyéb feltételekkel, így
különösen megfelelõ hangrendszerrel;
b) mozi-üzemeltetõt, aki többéves „art” mozi, vagy e-cinema üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik, illetve
c) pályázót, aki a 3. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékû önrész biztosítását vállalja.
(2) A miniszter a döntése során külön hangsúlyt fektet arra is, hogy a támogatásra javasolt pályázók egyenletes országos
területi eloszlást nyújtsanak.
(3) A támogatásról a miniszter 2012. november 5-éig dönt, és a döntést legkésõbb 2012. november 10-éig az általa
vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(4) A támogatási szerzõdést a miniszter és a kedvezményezett legkésõbb 2012. december 5-éig kötik meg.

8. §

(1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a kedvezményezettek nevét és a részükre
jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét legkésõbb 2012. december 10-éig utalványozás céljából megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszternek.
(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár legkésõbb 2012.
december 13-áig egy összegben folyósítja a kedvezményezett fizetési számlájára.
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9. §

(1) A kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben elõírt célra kerüljön felhasználásra,
valamint arról, hogy a pályázatban megjelölt mozi üzemeltetõje a támogatáshoz – a 3. § (1) bekezdése szerinti saját
forrással együtt – a támogatási összegnek a kedvezményezett költségvetési elszámolási számlájára történõ
megérkezésétõl számított 10 napon belül hozzáférhessen.
(2) A támogatás 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2013. június 30-áig lehet
felhasználni.
(3) A kedvezményezett a kapott támogatás felhasználásáról 2012. december 31-i fordulónappal, a támogatás 2012.
december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2013. december 31-i fordulónappal számol el.
(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámolót a felhasználás évében a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatban adott elszámolás benyújtásával egyidejûleg küldi meg a miniszternek.
(5) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenõrizheti, továbbá vizsgálhatja, hogy a támogatás a 4. §-ban
meghatározott és a kedvezményezett által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra. A miniszter
különösen indokolt esetben, kérelemre legfeljebb két negyedévre halasztást engedélyezhet a 4. § (3) bekezdésében
meghatározott kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy ez esetben a 4. § (3) bekezdésében meghatározott idõtartamú
kötelezettséget a halasztás idõtartamával meghosszabbított idõszak alatt kell teljesíteni.

10. §

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás, illetve a pályázó által a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint vállalt finanszírozás
a mozik részére nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Az e rendelet szerinti csekély összegû (de minimis) támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

11. §

A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezõen elõírt védõoltás elmaradt, az elmaradt védõoltást a legrövidebb
idõn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsõdébe, óvodába, nevelõszülõkhöz, gyermekotthonba, illetõleg egyéb
gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézménybe kerülõ gyermekek vizsgálatát végzik,
kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenõrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére
jogosultaknak pótolniuk kell. Az oltási kötelezettség)
„e) elmaradt BCG oltás esetén az 1. életév”
(betöltéséig áll fenn.)

12. §

Az R. 26. §
a) (4) bekezdésében az „az 5. számú” szövegrész helyébe az „a 6. számú” szöveg,
b) (6) bekezdésében a „6. számú” szövegrész helyébe a „7. számú” szöveg
lép.

13. §

Hatályát veszti az R. 5. § (6) bekezdése.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. december 16-án hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez
Pályázati adatlap
A pályázati téma megnevezése: „Art” mozik digitális fejlesztésének támogatása 2012.
1. A pályázó adatai
1.1. Az önkormányzat megnevezése:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe (ha eltér a székhelyétõl):
1.4. Telefonszáma:
1.5. Faxszáma:
1.6. E-mail címe:
1.7. KSH azonosítója:
2. A megvalósítással kapcsolatos adatok
2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (A részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi.):
2.2. A beruházás megvalósítás helye:
2.3. A megvalósító intézmény megnevezése:
2.4. A megvalósító intézmény címe:
2.5. A mozi üzemeltetõjének, vagy annak hiányában a pályázó adószáma: oooooooo-o-oo
3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok
3.1. A megvalósítás teljes költségigénye
3.1.1. általános forgalmi adó nélkül:
3.1.2. általános forgalmi adóval együtt:
3.2. Megvalósításhoz meglévõ saját forrás összege:
3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg:
3.4. Igényelt támogatási összeg (nem több mint a 3.1., 3.2. és 3.3. pontok
különbözete, de legfeljebb 12,5 millió Ft):
3.5. A pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése:
3.5.1. Személyi juttatások:
3.5.2. Munkaadókat terhelõ járulékok:
3.5.3. Dologi kiadások:
3.5.4. Mûködési kiadások összesen:
3.5.5. Felújítás:
3.5.6. Beruházás:
3.5.7. Felhalmozási kiadások összesen:

...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft
...................................................... ezer Ft

4. A fejlesztési céllal érintett vállalkozás által korábban kapott csekély összegû (de minimis) támogatásokra vonatkozó
adatok
Támogatás éve:
2010.:
2011.:
2012.:
5. A pályázati cél megvalósításának adatai
kezdés tervezett idõpontja:
20.... év ........................ hó ............ nap
befejezés tervezett idõpontja:
20.... év ........................ hó ............ nap
6. A pályázati kapcsolattartóra vonatkozó adatok
6.1. Név:
6.2. (Munkahelyi) cím:
6.3. Beosztás:

Támogatás összege:
……………………. ezer Ft
……………………. ezer Ft
……………………. ezer Ft
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6.4. Telefonszám:
6.5. Faxszám:
6.6. E-mail cím:
7. Pályázatért felelõs személyre vonatkozó adatok
7.1. Név:
7.2. Beosztás:
8. A támogatási szerzõdés aláírójára vagy aláíróira vonatkozó adatok
8.1. Név:
8.2. Beosztás:
9. Mellékletek
9.1. Mellékletek száma: .......... db
9.2. A mellékelt dokumentumok jegyzéke:

................................., 2012. év ........................... hó ............ nap
P. H.

............................................................
a pályázó képviselõje

2. melléklet a 18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelethez
Az igényelt támogatási összeg tételes bontása
1. Személyi juttatások, ezen belül
1.1. megbízási díjak,
1.2. szakértõi díjak, mûszaki ellenõr díja,
1.3. egyéb megbízásos jogviszonyban végzett tevékenység díja,
1.4. napidíj,
1.5. egyéb.
2. Személyi juttatás járuléka
3. Dologi kiadások, ezen belül
3.1. anyagok és készletvásárlás,
3.2. szolgáltatás,
3.3. egyéb.
4. Felhalmozási jellegû kiadások
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Az emberi erõforrások minisztere 19/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belsõ egyházi jogi személyek
nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény 31. § (2) bekezdés a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belsõ egyházi jogi személyek nyilvántartásáról szóló
42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásba vétele
a) a nyilvántartásba vételnek az egyház egészének vagy legfõbb szervének képviselõje általi kezdeményezése esetén
egyoldalú nyilatkozattal, vagy
b) a nyilvántartásba vételnek a belsõ egyházi jogi személy közvetlen felettes szervének képviselõje általi
kezdeményezése esetén az e célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott írásbeli kérelemmel
indul.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben akkor van helye a nyilatkozat elõterjesztésének, ha
az egyház belsõ szabályai szerint arra kizárólag a nyilatkozattevõ jogosult.”
(3) Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére a 6. §-t és a 7. §-t kell alkalmazni a következõ
eltérésekkel:
a) az eljárás a 2. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal vagy kérelemmel indul,
b) a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére az egyház egészének, legfõbb szervének vagy a belsõ
egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata alapján
a belsõ egyházi jogi személy megszûnése nélkül is sor kerülhet,
c) a nyilvántartásból való törlés iránti nyilatkozathoz, kérelemhez
ca) a 3. § (3) bekezdése szerinti dokumentumot, és
cb) a b) pontban foglalt eset kivételével a megszûnõ belsõ egyházi jogi személy vagyoni viszonyai az Ehtv. 30. §
(2) bekezdésének megfelelõen való rendezésére vonatkozó nyilatkozatot
kell csatolni,
d) a belsõ egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás felfüggesztésére nincs lehetõség.”

2. §

Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belsõ egyházi jogi személyek
nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról szóló 19/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelettel
megállapított rendelkezéseit az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belsõ egyházi jogi
személyek nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról szóló 19/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Az R.
1. 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 5. §-ában a „kérelem” szövegrész helyébe a „nyilatkozat, kérelem”
szöveg,
2. 2. § (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrész helyébe a „nyilatkozathoz, kérelemhez”
szöveg,
3. 3. § (1) bekezdésében az „az e célra rendszeresített nyomtatványon benyújtott írásbeli” szövegrész helyébe az
„a 2. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozata vagy” szöveg,
4. 3. § (3) bekezdésében a „kérelemhez” szövegrészek helyébe a „nyilatkozathoz, kérelemhez” szöveg,
5. 3. § (4) bekezdésében a „változásbejegyzési kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentési nyilatkozat, kérelem”
szöveg,

MAGYAR KÖZLÖNY

6.

7.
8.
lép.

•

19343

2012. évi 113. szám

4. § (1) bekezdésében a „kérelemhez, ha az egyház belsõ törvénye, szervezeti és mûködési szabályzata vagy
azoknak megfelelõ más szabályzata alapján az az egyház, belsõ egyházi jogi személy tekintetében értelmezhetõ,”
szövegrész helyébe a „nyilatkozathoz, kérelemhez” szöveg,
7. §-ában a „kérelemben” szövegrész helyébe a „nyilatkozatban, kérelemben” szöveg,
9. §-ában az „a megszûnt egyház adatai” szövegrész helyébe az „azok” szöveg,

4. §

Hatályát veszti az R.
1. 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „– ha azzal rendelkezik – telephelyét,” szövegrész,
2. 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja,
3. 2. § (4) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete
a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis)
támogatásról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) mezõgazdasági de minimis támogatás: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban
nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i
1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1535/2007/EK bizottsági rendelet) szerinti támogatás;
b) mezõgazdasági termelõ: az a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy székhellyel, telephellyel rendelkezõ,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: eljárási törvény)
meghatározottak szerint regisztrált természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet, aki vagy amely Magyarország területén termõföldet külön jogszabályban meghatározottak szerinti
érvényes jogcím alapján használ;
c) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti
vállalkozás;
d) támogatási kérelem: a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és
szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezõgazdasági de minimis
támogatás iránti kérelem;
e) tárgyév: a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl a mezõgazdasági termelõ
saját nevére szóló számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás – a támogatási kérelem benyújtásának évét
megelõzõ – éve.
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A támogatás célja, jellege
2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûvelése során
felhasznált gázolajhoz.
(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás mezõgazdasági de minimis támogatásnak minõsül.

A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

A szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûvelése során történõ gázolaj-felhasználáshoz támogatást vehet igénybe az
a mezõgazdasági termelõ, aki:
a) legalább 0,5 hektár területû ültetvényen a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló jogszabály
szerinti földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett ügyfélként szõlõ-, illetve
gyümölcstermesztést folytat, beleértve azt a legalább 0,5 hektár területû ültetvényen szõlõ-, illetve
gyümölcstermesztést folytató ügyfelet is, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;
b) a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére szóló számlával
rendelkezik, és akinek a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes
adó-visszatérítési igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) jóváhagyta;
c) a támogatási kérelem vámhatóság részére történõ benyújtásának idõpontjában
ca) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóság, vagy a – székhelye, lakóhelye, vagy a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény szerinti telephelye szerinti – önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt
köztartozással, kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vagy az önkormányzati adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
cb) nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, vagy természetes személy esetén vele
szemben gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
cc) nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

A támogatás összege és forrása
4. §

(1) A támogatás összege a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen a tárgyévben ténylegesen felhasznált,
a (2) bekezdés szerinti gázolaj mennyisége után literenként kilencvenöt forint.
(2) A támogatás összegének megállapításánál kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kilencvenhét
liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de hektáronként évente legfeljebb száz liter
vehetõ figyelembe.
(3) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
elõirányzat-felhasználási keretszámla, száma: 10032000-01220191-51200002.
(4) A támogatási összeg euróra történõ átszámításakor a támogatási kérelem vámhatósághoz történõ benyújtása
hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal
meghatározott EUR/HUF deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A támogatás igénylése és kifizetése
5. §

(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követõ évben évente egyszer, a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdés a) pontja és (3)–(4) bekezdése szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként nyújtható be.
A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti jövedékiadó-visszatérítés igénylésére elektronikus bevallást választó
mezõgazdasági termelõ a támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
(2) A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti féléves vagy negyedéves
adóbevallási nyomtatvány részeként a tárgyévet követõ év január 15-ét megelõzõen a vámhatósághoz nem lehet
támogatási kérelmet benyújtani.
(3) A mezõgazdasági termelõnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy
a) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóság, vagy a – székhelye, lakóhelye, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény szerinti telephelye szerinti – önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt köztartozással kivéve,
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ha az állami adó- és vámhatóság vagy az önkormányzati adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, vagy természetes személy esetén vele
szemben gazdasági tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
vállalkozása nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak,
a tárgyévben felhasznált gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl saját nevére
szóló eredeti számlák a rendelkezésére állnak,
hozzájárul, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a vámhatóság a 341/2007. (XII. 15.) Korm.
rendelet alapján a támogatási kérelem adatait és a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat
további felhasználás és az eljáráshoz kapcsolódó ellenõrzés céljából átadja a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére,
tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy az eljárási
törvény 38. § (9) bekezdése alapján a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató az MVH hatósági átutalási
megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.

(1) Az MVH a vámhatóság által a támogatási összeg kiszámításához szükséges, a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján továbbított, az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmek adatai és a vámhatóság
a 2. melléklet szerinti adatokra is kiterjedõ – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. §
(1) bekezdés a) pontjával és a (3) bekezdésével összhangban nyújtott – adatszolgáltatása alapján a mezõgazdasági
termelõ mezõgazdasági de minimis támogatásra való jogosultságát ellenõrzi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a mezõgazdasági de minimis támogatásra vonatkozó uniós jogi
aktusban foglalt keretek figyelembevételével az MVH a 3. melléklet szerint kiszámítja a jóváhagyható támogatás
összegét és dönt a támogatási kérelemrõl.
(3) A mezõgazdasági de minimis támogatási kérelem alapján indult eljárásban hiánypótlásra nincs lehetõség.
(4) Az MVH köteles döntésében tájékoztatni a támogatásra jogosultat a támogatás összegérõl és annak mezõgazdasági
de minimis támogatás jellegérõl. A döntésben utalnia kell az 1535/2007/EK bizottsági rendelet pontos címére, az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét forintban
és euróban is kifejezve.
(5) Az MVH a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követõen – az eljárási törvény 60. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel – legkésõbb a forrás rendelkezésre állásától számított negyvenöt napon belül intézkedik
a támogatás kifizetésérõl.
(6) Ha az e rendelet keretében megállapított jogos támogatás a mezõgazdasági termelõ által igénybe vett más
mezõgazdasági de minimis támogatásokkal együttesen meghaladja az 1535/2007/EK bizottsági rendeletben
meghatározott egyéni keretet, akkor az egyéni keretet meghaladó részt az MVH elutasítja.

A támogatás nyilvántartása és ellenõrzése
7. §

(1) E rendelet vonatkozásában az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikkének 5. pontja szerinti nyilvántartást az
MVH vezeti.
(2) Az MVH jogosult ellenõrizni az e rendelet szerinti támogatás feltételeinek való megfelelést.
(3) Amennyiben a vámhatóság utólagos ellenõrzés keretében megállapítja a 3. § b) pontja szerinti
jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát, úgy az e rendelet szerinti támogatás igénybevétele is
jogosulatlannak minõsül. A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát megállapító jogerõs
döntésérõl tájékoztatja az MVH-t is.
(4) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ az Art. szerinti önellenõrzés alapján – a földhasználatra vonatkozó adat
módosításából adódóan – kevesebb jövedékiadó-visszatérítésre jogosult, mint amelyet a vámhatóság a 3. § b) pont
szerint teljesített, vagy jövedékiadó-visszatérítésre egyáltalán nem jogosult, úgy az e rendelet szerinti támogatás
igénybevételének egy része vagy egésze jogosulatlannak minõsül. A vámhatóság az elõzõek szerinti önellenõrzés
keretében módosított adatokról is tájékoztatja az MVH-t.
(5) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ az Art. szerinti önellenõrzés alapján – a földhasználatra vonatkozó adat
módosításából adódóan – magasabb összegû jövedékiadó-visszatérítésre jogosult, mint amelyet a vámhatóság a 3. §
b) pont szerint teljesített, úgy az az e rendelet szerinti támogatási kérelem módosításának minõsül. A vámhatóság az
elõzõek szerinti önellenõrzés keretében módosított adatokról is tájékoztatást küld az MVH részére.

19346

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 113. szám

(6) Az MVH az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén az intézkedésben való jogosulatlan
részvételt megállapító jogerõs döntésérõl tájékoztatja a vámhatóságot is.

Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

9. §

Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 337., 2007.12.20., 35. o.) hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.

10. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált
gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez
Támogatási kérelem adattartalma a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély
összegû (de minimis) támogatás igényléséhez
1. A mezõgazdasági termelõ regisztrációs száma.
2. A támogatás igényléséhez felhasznált számlák alapján:
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a támogatás alapját képzõ gázolaj mennyisége literben.
3. A kérelmezõ 5. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatai;
4. Keltezés és a kérelmezõ aláírása.

2. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez
A vámhatóság adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának adattartalma
1. A mezõgazdasági termelõ neve, lakhely/székhely címe, adószáma/adóazonosító jele.
2. A támogatási kérelem benyújtásának idõpontja.
3. Jövedékiadó-visszatérítésre való jogosultságról szóló döntés eredménye és a jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló
döntés meghozatalának idõpontja.
4. A mezõgazdasági termelõ által az adóbevallási nyomtatványon bejelentett, termõföldterületre vonatkozó adatok:
a) a tárgyévben megmûvelt szõlõterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret
hektárban, kéttizedes pontossággal megadva);
b) a tárgyévben megmûvelt gyümölcsterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret
hektárban, kéttizedes pontossággal megadva).
5. A jövedékiadó-visszatérítés alapját képezõ számlaadatok [a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történõ jövedéki
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adó visszaigényléséhez a szõlõ- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve által igazolt]:
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képzõ gázolaj mennyisége literben.
6. A jövedékiadó-visszatérítés alapját képezõ gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).

3. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez
A támogatás kiszámításának módja
T = t (ha) x Q (l/ha) x 95 (Ft/l)
ahol
T: a támogatás számított összege;
t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);
Q: a ténylegesen felhasznált üzemanyag-mennyisége csökkentve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év.
A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelõzõ kettõ pénzügyi év vonatkozásában a 7500
eurónak megfelelõ forintösszeget, így a támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezõgazdasági
de minimis támogatások összegét is figyelembe kell venni és szükség szerint azokkal a támogatás összegét
csökkenteni kell.

19348

IX.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 113. szám

Határozatok Tára

A miniszterelnök 100/2012. (VIII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról
Megállapítom, hogy
Márki Gábornak, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonya
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel
– 2012. augusztus 20-ai hatállyal –
megszûnt.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

