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Kormányrendeletek

A Kormány 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli
ellátásokkal összefüggõ egyes jogszabályok módosításáról
A Kormány
az 1. és 6. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
a), m) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § és a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a), b) és
d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. és 15. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1). 73. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal a határozatát közli a kötelezett munkáltatójával, a végrehajtást foganatosító bírósággal, illetve az
önálló bírósági végrehajtóval, a jogosult és a kötelezett lakcíme szerint illetékes ügyészséggel, a kötelezett lakcíme
szerint illetékes jegyzõvel, mint adóhatósággal (a továbbiakban: adóhatóság), valamint a megelõlegezett
gyermektartásdíjat folyósító fõvárosi és megyei kormányhivatallal (a 73–76. § alkalmazásában a továbbiakban:
folyósító szerv).”
(2) Az R1. 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A folyósító szerv a megelõlegezett gyermektartásdíjról, annak kamatáról és a folyósítással felmerült költségekrõl
negyedévente tájékoztatja a kötelezett lakcíme szerinti adóhatóságot a hátralékos összeg adók módjára történõ
behajtása végett.”
(3) Az R1. 74. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a gyermektartásdíj megelõlegezésének idõtartama alatt a gyámhivatal illetékessége megváltozik,
a jogosult új lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal a megelõlegezett gyermektartásdíj folyósításához szükséges
intézkedéseket az illetékességváltozásról szóló határozatban foglalt idõponttól kezdõdõen végzi el.”
(4) Az R1. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„76. § (1) A megelõlegezett gyermektartásdíj folyósítása érdekében a gyámhivatal minden hónap 10-éig értesíti
a folyósító szervet a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegérõl.
(2) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza és az összesítést követõen a létszám- és kifizetési összeg
adatokat minden hónap 15-éig, gyámhivatalonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Magyar
Államkincstár részére.
(3) A Magyar Államkincstár minden hónap 25-éig gondoskodik az igényelt összegnek a folyósító szerv részére történõ
átutalásáról, egyidejûleg az országosan összesített létszám- és kifizetési adatokat, megyénként, gyámhivatalonkénti
bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium részére.
(4) A megelõlegezett gyermektartásdíj jogosultak részére történõ folyósításáról a folyósító szerv a 74. §
(1) bekezdésében foglalt idõpontig gondoskodik.”
(5) Az R1. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) A gyámhivatal értesítése alapján az otthonteremtési támogatást folyósító fõvárosi és megyei kormányhivatal
(e § alkalmazásában: folyósító szerv) a határozat jogerõre emelkedését követõ hónap utolsó napjáig intézkedik az
otthonteremtési támogatás összegének, részösszegének kifizetése iránt.
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(2) Az otthonteremtési támogatás finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében az
otthonteremtési támogatással kapcsolatos feladatokat a fõvárosi és megyei kormányhivatal, mint lebonyolító szerv
látja el. A lebonyolító szervet az utalványozás joga megilleti.
(3) A gyámhivatal a jogerõsen megállapított otthonteremtési támogatás kifizetése érdekében minden hónap 10-éig
értesíti a folyósító szervet a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegérõl.
(4) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza és az összesítést követõen a létszám- és kifizetési összeg
adatokat minden hónap 15-éig, gyámhivatalonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a Minisztérium
részére.
(5) A Minisztérium minden hónap 25-éig a folyósító szerv rendelkezésére bocsátja a (4) bekezdés szerinti összeget.”
Az R1. 91/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról szóló, jogerõsítési záradékkal ellátott
határozatot a jogerõre emelkedést követõ nyolc napon belül közli a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot
folyósító területi szervével.”
Az R1. 91/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az átutalást követõen legkésõbb nyolc napon belül gondoskodik
a családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak az eseti gondnok felé történõ kifizetésérõl.”
Az R1. 91/D. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Illetékességváltozás esetén a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve elsõ alkalommal
az illetékességváltozásról szóló értesítés kézhezvételét követõ második hónapra járó családi pótlékot utalja az
illetékessé vált kormányhivatal családtámogatási folyószámlájára. Eddig az idõpontig a korábban illetékes
gyámhivatal gondoskodik az illetékessége szerinti családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak és a korábbi
eseti gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti gondnok
felé történõ kifizetésérõl.”
Az R1. a következõ 178. és 179. §-sal egészül ki:
„178. § (1) A 2012. december hónapra járó, 2013. január hónapban folyósítandó gyermektartásdíj megelõlegezésrõl
a városi gyámhivatal székhelye szerint illetékes jegyzõ gondoskodik. A kifizetésre kerülõ összeg 2013. január 10-ig
e rendelet 2012. december 31-én hatályos 8. számú melléklete szerinti adatlapon visszaigényelhetõ.
(2) A városi gyámhivatal székhelye szerint illetékes jegyzõ által a 2012. december 10-éig a 9. számú melléklet szerinti
adatlapon megigényelt otthonteremtési támogatás kifizetésérõl a jegyzõ gondoskodik és a felhasználásról e rendelet
2012. december 31-én hatályos 9. számú melléklete szerint adatlapon 2013. január 31-g elszámol.
(3) A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal
összefüggõ egyes jogszabályok módosításáról szóló 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével
megállapított 73. § (2) bekezdés szerinti folyósító szerv a 73. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást elsõ alkalommal
a 2013. január, február, március hónapokra tekintettel folyósított gyermektartásdíj megelõlegezések vonatkozásában
teljesíti, 2013. április 30-ai határidõvel. A 2013. január 5-éig folyósított gyermektartásdíj megelõlegezések
tekintetében a tájékoztatást a városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ teljesíti 2013. január 31-ig.
(4) A járási gyámhivatal által átvételre kerülõ ügyben 2012. december 31-éig hozott döntés alapján a városi
gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõhöz a Gyvt. 133. §-a, illetve a 75. § alapján otthonteremtési támogatás, illetve
gyermektartásdíj megelõlegezése tekintetében visszafizetett, megtérített, behajtott összeget a jegyzõ köteles
a központi költségvetésnek visszafizetni, egyidejûleg ennek megtörténtérõl a területileg illetékes fõvárosi és megyei
kormányhivatalt tájékoztatni.
179. § (1) A Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve a 2012. december hónapjára járó
családi pótlékot a települési önkormányzat családtámogatási folyószámlájára folyósítja. A 2012. december hónapjára
járó családi pótlék felhasználásáról a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint a jegyzõ gondoskodik.
(2) A családtámogatási folyószámlán nyilvántartott összeget 2013. január 18-áig át kell utalni a jegyzõ székhelye
szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási folyószámlájára, mellékelve a folyószámlára
folyósított családi pótlékra jogosító gyermekek természetes személyazonosító adatait, lakcímét, továbbá az adott
gyermekre tekintettel nyilvántartott összeget tartalmazó kimutatást.
(3) A Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító területi szerve elsõ alkalommal a január hónapra járó,
február hónapban folyósított családi pótlékot folyósítja a fõvárosi, megyei kormányhivatal családtámogatási
folyószámlájára.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 168. szám

27887

(10) Az R1.
a) 84. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdés
b) pontjában, (3) bekezdés bevezetõ szövegében és d) pontjában, (4) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében,
91/A. § (1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 91/B. § (5) bekezdésében, 91/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 91/D. § (1),
(2), (5) bekezdés elsõ és második mondatában, (8), (9) és (10) bekezdésében, 170. § (5) bekezdésében a „jegyzõ”
szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szöveg,
b) 91/D. § (4) bekezdés bevezetõ szövegében a „jegyzõ” szövegrészek helyébe a „gyámhivatal” szöveg lép,
c) 91/D. § (4) bekezdés b) pontjában a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak” szöveg,
d) 75. § (3) bekezdésében a „gyámhivatal székhelye szerinti jegyzõ” szövegrész helyébe a „folyósító szerv” szöveg,
e) 7. számú mellékletében az „Önkormányzat” szövegrész helyébe az „Önkormányzat/Fõvárosi és megyei
kormányhivatal” szöveg
lép.
(11) Hatályát veszti az R1. 8. és 9. melléklete.

2. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzatnak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján a rendszeres szociális segélyre, a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásra, a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. §
(3) bekezdése szerinti elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban:
fogyasztásmérõ költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát a központi költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat részére megtéríti.”
(2) Az R2. 1. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az idõskorúak járadéka, az Szt. 41. § (1) bekezdése, valamint 43/A. §-a szerinti ápolási díj (a továbbiakban: ápolási
díj) finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében az idõskorúak járadékával, valamint az ápolási
díjjal kapcsolatos feladatokat a fõvárosi és megyei kormányhivatal, mint lebonyolító szerv látja el. A lebonyolító szervet
az utalványozás joga megilleti.
(1b) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az
idõskorúak járadéka, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és
a kifizetés havi összegérõl – jogcím szerinti bontásban – minden hónap 10-éig értesíti a fõvárosi és megyei
kormányhivatalt (a továbbiakban: folyósító szerv).
(1c) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza, és az összesítést követõen a létszám- és kifizetési összeg
adatokat minden hónap 15-éig, jogcím szerinti, járási hivatalonként történõ bontásban – elektronikus úton – megküldi
a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére.
(1d) A közigazgatás-fejlesztéséért felelõs miniszter által vezetett minisztérium minden hónap 25-éig a folyósító szerv
rendelkezésére bocsátja az (1b) bekezdés szerinti összeget, egyidejûleg az (1c) bekezdés szerinti adatokat
– elektronikus úton – megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére.”
(3) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vett rendszeres szociális segélynek, rendelkezésre állási
támogatásnak, bérpótló juttatásnak, foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak, az Szt. 38. §-a (1) bekezdése a) és
b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásnak, valamint az Szt. 55/A. §-a (1) bekezdése b) pontja szerinti
adósságcsökkentési támogatásnak – a kifizetés idõpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelõen – a központi
költségvetés által megtérített aránya szerinti összeget az önkormányzatnak vissza kell térítenie oly módon, hogy
a visszafizetett összeggel csökkenteni kell a tárgyhónapra jutó elõleg összegét.”
(4) Az R2. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az Igazgatóság a 2–3., továbbá az 5–7. számú melléklet szerinti adatlapon – ide nem értve az 1. § (6) bekezdése
szerint a fõjegyzõ által kitöltött adatlapot – beérkezett adatokat összesíti és az összesített adatokat a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére megyénként, településsoros bontásban –
elektronikus úton – minden hónap 20-áig megküldi.
(2) Az Igazgatóság a fõjegyzõ által megküldött, a 9–10. számú melléklet szerinti adatlap adatait minden hónap 20-áig
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére – elektronikus úton – továbbítja.”
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(5) Az R2. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium – az (5) bekezdésben foglaltak szerinti
eltéréssel – minden hónap 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár a 2–3. és az 5–7. számú melléklet szerint igényelt
támogatásokat a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt
támogatásokat a fõvárosi önkormányzat részére utalja át.”
(6) Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az igényelt támogatásokkal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kell
elszámolni.”
(7) Az R2. 8/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A települési önkormányzat 2013. január hónapjában idõskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére igénylést
nem nyújthat be, kivéve, ha az 1. § (2b) bekezdése szerint elõlegre nem jogosult, de január hónapban kifizetést
teljesített. Ebben az esetben az önkormányzat – az 1. § (2b) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a tárgyhavi térítés
összegének megfelelõ összeget igényelhet e rendelet 2012. december 31-én hatályos rendelkezései szerint. A Kincstár
által az 1. § (2a) bekezdése szerint folyósított elõleggel, illetve az e bekezdés szerint igényelt összeggel a Kincstár által
erre a célra rendszeresített adatlapon kell elszámolni.”
(8) Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (4) bekezdés a) és d) pontja, és (6) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (1) és (4) bekezdése,
c) 1., 4. és 8. melléklete.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet
a) a jegyzõ hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál
(a továbbiakban: járási hivatal),
b) a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá
a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
lehet benyújtani.”
(2) Az R3. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról – a (2)–(2b) bekezdésekben
meghatározott kivétellel – a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban:
jegyzõ) gondoskodik.
(2) Az idõskorúak járadékának folyósításáról a fõvárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. A hajléktalan személy
részére megállapított idõskorúak járadéka esetében a Budapest Fõváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala az
Szt. 32/D. § (2) bekezdése szerinti feladatát a fõvárosi kormányhivatal útján látja el.”
(3) Az R3. 6. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapított ápolási díj
folyósításáról a fõvárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.
(2b) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítõ támogatás hajléktalan személy részére történõ
folyósításáról a fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) gondoskodik.”
(4) Az R3. 6/A. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Az Szt.)
„d) a 32/D. § (1)–(4) bekezdése alkalmazásában a kijelölt kerületi hivatal a Budapest Fõváros Kormányhivatala
IX. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: kijelölt járási hivatal),”
(5) Az R3. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Fõigazgatóság által kijelölt szakértõ szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértõi vizsgálat
megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés
stb.) alapozva készíti el, és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon küldi meg – a járási hivatal által
a Fõigazgatóság számára kitûzött határidõre figyelemmel – a Fõigazgatóságnak. A szakértõi véleményt
a Fõigazgatóság haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.”
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(6) Az R3. a következõ 35/A. és 35/B. §-al egészül ki:
„35/A. § A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmezõ az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra
jogosult-e. Amennyiben a kérelmezõ számára az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti jogcímen az ellátást nem
lehet megállapítani, úgy a járási hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a kérelmezõt arról, hogy
a jegyzõnél az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás megállapítását kérheti.
35/B. § (1) A jegyzõnél benyújtott kérelem esetén a jegyzõnek meg kell vizsgálnia, hogy a járási hivatalnál ugyanazon
kérelmezõre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal által
a közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is. Ha
a jegyzõ azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban van, úgy a Ket.
32. § (1) bekezdése alapján az eljárását felfüggeszti. Ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátás
megállapítása iránti eljárás, a jegyzõ a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz átteszi.
(2) Amennyiben a járási hivatal az (1) bekezdés szerint áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet elutasítja,
az elutasító döntést – annak jogerõre emelkedését követõen –, továbbá az ügyfél közgyógyellátás megállapítása iránti
kérelmét és annak mellékleteit megküldi a kérelmet áttevõ jegyzõnek. A jegyzõ öt napon belül megindítja az eljárást az
Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás megállapítása iránt.
(3) A járási hivatalnak a közgyógyellátás megállapítása iránt elõtte folyamatban lévõ eljárásban az Szt. 50. § (1) és
(2) bekezdése szerinti közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállását egyaránt vizsgálnia kell. Az Szt. 50. §
(2) bekezdése szerinti jogcímen közgyógyellátás akkor állapítható meg, ha az ügyfél az Szt. 50. § (1) bekezdése alapján
közgyógyellátásra nem jogosult.”
(7) Az R3. a következõ 61. §-sal egészül ki:
„61. § A 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó idõskorúak járadéka, az Szt. 41. § (1) bekezdése,
valamint 43/A. §-a szerinti ápolási díj folyósításáról a jegyzõ, a 2012. december hónapra járó, január hónapban
folyósítandó a hajléktalan személy részére megállapított idõskorúak járadéka folyósításáról a fõvárosi fõjegyzõ
gondoskodik.”
(8) Az R3.
a) 26. § (1) bekezdésében az „az ápolt személy lakcíme szerint illetékes regionális módszertani intézményt
(a továbbiakban: módszertani intézmény)” szövegrész helyébe az „a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóságot, mint módszertani feladatot ellátó szervet (a továbbiakban: Fõigazgatóság)” szöveg,
b) 26. § (3), (6) és (7) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés elsõ mondatában, 29. § (1) bekezdésében a „módszertani
intézmény” szövegrész helyébe a „Fõigazgatóság” szöveg,
c) 26. § (5) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében a „módszertani intézmény vezetõje” szövegrész helyébe
a „Fõigazgatóság” szöveg,
d) 28. § (1) bekezdés második mondatában a „módszertani intézmény vezetõjének” szövegrész helyébe
a „Fõigazgatóságnak” szöveg,
lép.

4. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a közlekedõképesség vizsgálata nem folyamatban levõ hatósági eljárás keretében válik szükségessé, azt
a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál lehet kezdeményezni, amely a továbbiakban
az (1) bekezdés szerint jár el.”

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
5. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
125. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kincstár fõvárosi és megyei kormányhivatalonként egy családtámogatási számlát vezet a természetben
nyújtott családi pótlék összegének kezelésére.”
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(2) Az Ávr. 125. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az Igazgatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala járási gyámhivatala döntése
alapján intézkedik a természetbeni családi pótlék meghatározott részének, illetve az iskoláztatási támogatásnak
a családtámogatási számlára utalásáról. Az Igazgatóság az utalás során feltünteti a kedvezményezett gyermek
azonosító számát.”
(3) Hatályát veszti az Ávr. 125. § (6) bekezdése.

6. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
6. §

Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (5)–(8), (10)–(11) bekezdése, a (16) bekezdés 9., 13. és
38. pontja, és a 38. § (1)–(2) bekezdése, valamint 84. § (1) bekezdése.

7. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § (2)–(8) bekezdése, valamint a 3–5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § (1) bekezdése 2013. február 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekrõl
A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában, a 26. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

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

E rendelet hatálya a mezõgazdasági, a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási, valamint a vidékfejlesztési állami
támogatásokra (a továbbiakban együtt: agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás) és az azok folyósításával
kapcsolatos, valamint a kifizetéssel nem járó támogatási intézkedésekre, a támogatást nyújtó szervekre,
a támogatások kedvezményezettjeire és ezen támogatások Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére
történõ bejelentésében közremûködõ szervezetekre terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése
szerinti támogatás és a csekély összegû (de minimis) támogatás;
2. bejelentés: az állami támogatás EUMSz 108. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentése a Bizottság részére;
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3. diszkont kamatláb: a különbözõ években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított
projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlõ a referencia
alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével;
4. egyedi támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk e) pontjában meghatározott támogatás;
5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, továbbá a változó
kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia
alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függõen eltérõ összehasonlító kamatláb;
6. egyszerûsített bejelentés: a végrehajtási rendelet 4. cikkében meghatározott eljárás;
7. elszámolható költségek: az egyes támogatási típusokra és kategóriákra vonatkozó közösségi jogszabályokban és
egyéb rendelkezések alapján az e címen meghatározott költségek;
8. erdészeti állami támogatás: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvényben
meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás;
9. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérõl szóló, 1999.
december 17-ei 104/2000/EK tanácsi rendelet 1. cikkében felsorolt tenger- vagy belvizekben halászott termékek,
illetve akvakultúra-termékek elõállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre
nyújtott állami támogatás;
10. jogellenes támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk f) pontjában meghatározott támogatás;
11. kedvezményezett: az a mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállításával, mezõgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalmazásával, halgazdálkodással, erdõgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó,
illetve vidékfejlesztési intézkedésben résztvevõ vállalkozás, amely az EUMSz. 107. cikk (1) bekezdése szerinti
elõnyben részesül vagy részesült;
12. közösségi eljárási rendelet: az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet;
13. létezõ támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk b) pontjában meghatározott támogatás;
14. mezõgazdasági állami támogatás: az EUMSZ I. mellékletében szereplõ mezõgazdasági termékek elsõdleges
elõállítására, a mezõgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezõgazdasági termékek forgalmazására irányuló
tevékenységekre nyújtott állami támogatás;
15. mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerinti szerv;
16. mezõgazdasági termékek: az EK-Szerzõdés I. Mellékletében felsorolt termékek a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó
termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó
vagy helyettesítõ termékek;
17. mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállítása: az EK-Szerzõdés I. Mellékletében felsorolt termékek a 104/2000/EK
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód
alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és
tejtermékeket utánzó vagy helyettesítõ termékek elsõdleges elõállítására irányuló tevékenység;
18. mezõgazdasági termékek feldolgozása: a mezõgazdasági termékeken végzett minden olyan mûvelet, amelynél
a mûvelet eredményeként létrejött termékek szintén mezõgazdasági termékeknek minõsülnek, kivéve
a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezõgazdasági termékeket
elõkészítik az elsõ alkalommal való értékesítésre;
19. mezõgazdasági termékek forgalmazása: a mezõgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való
felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történõ forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve
az elsõdleges mezõgazdasági termelõ által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való elsõ értékesítést és
bármely olyan tevékenységet, amely a mezõgazdasági termékeket ilyen elsõ értékesítésre elõkészíti; az
elsõdleges mezõgazdasági termelõ által a végsõ fogyasztónak való értékesítés akkor minõsül mezõgazdasági
termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik;
20. 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 (a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 6. §-a szerinti vállalkozás;
21. referencia alapkamatláb: a Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték,
amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb alapja;
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22. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos
formában kifejezve;
23. támogatási program: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk d) pontjában meghatározott támogatás;
24. támogatási kategória: az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusokban foglalt állami támogatási
jogalap;
25. támogatással való visszaélés: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk g) pontjában megnevezett magatartás;
26. támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv: a támogatási program, az egyedi támogatást tartalmazó jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve a pályázati felhívás elkészítéséért felelõs szerv;
27. támogatást folyósító szerv: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történõ eljuttatásának
pénzügyi lebonyolításában részt vevõ szerv;
28. támogatást nyújtó szerv: a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv döntése alapján a támogatási
programot tartalmazó jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy
határozat végrehajtásáért felelõs szerv vagy személy;
29. támogatástartalom: a kedvezményezett számára akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak
a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke;
30. új támogatás: a közösségi eljárási rendelet 1. cikk c) pontjában meghatározott támogatás;
31. vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás;
32. végrehajtási rendelet: az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 659/1999/EK rendeletének végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet;
33. vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 88. és 89. cikke szerinti
állami támogatás;
34. visszafizettetési kamatláb: a végrehajtási rendelet 9. cikkében foglaltak alapján megállapított, a jogellenesnek
minõsített támogatás esetén alkalmazott, a támogatás kedvezményezettje által fizetendõ kamat alapjául szolgáló
késedelmi kamatláb.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TERVEZETEINEK ÁLTALÁNOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
3. §

A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létezõ
támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza az
1. mellékletben meghatározott adattartalmat.

4. §

(1) A támogatást nyújtó szerv az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás
támogatástartalmáról.
(2) A Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet [a továbbiakban: általános csekély összegû (de minimis) rendelet], 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: a mezõgazdasági
csekély összegû (de minimis) rendelet] és az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély
összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007.
július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet [a továbbiakban: a halászati csekély összegû (de minimis) rendelet]
[a továbbiakban együtt: csekély összegû (de minimis) rendeletek] hatálya alá tartozó támogatások kivételével,
amennyiben a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján
több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy
a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsõként
odaítélõ szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekrõl és támogatási intenzitási mértékekrõl szóló
uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.
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(1) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában igénybe vett összes állami támogatás – ideértve a csekély
összegû (de minimis) rendeletek alapján nyújtott támogatást is – nem haladhatja meg az állami támogatásokra
vonatkozó uniós szabályokban meghatározott mértékeket, összegeket.
(2) Ha az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévõ vállalkozás
nem részesülhet állami támogatásban.

III. FEJEZET
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK
3. Az állami támogatások bejelentésére és vizsgálatára vonatkozó közös szabályok
6. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások uniós szabályoknak való megfelelésének vizsgálatával és a Bizottság
részére történõ bejelentésével kapcsolatos feladatokat az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
látja el.
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti eljárása nem mentesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet
a támogatási tervezet közigazgatási egyeztetési eljárás keretében történõ egyeztetése alól, továbbá ezen
közigazgatási egyeztetésekre szánt elõterjesztések részét kell, hogy képezze az 1. melléklet szerinti adattartalom.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok az alábbi ügyek intézésére terjednek ki:
a) a rendelet hatálya alá tartozó létezõ támogatásnak minõsülõ állami támogatások bejelentése, egyszerûsített
bejelentése,
b) e rendelet hatálya alá tartozó új támogatások bejelentése, egyszerûsített bejelentése,
c) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezõgazdasági csoportmentességi rendelet),
a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati termékek elõállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i
736/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet), vagy a Szerzõdés 87. és
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról
szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi
rendelet) rendeletekben (a továbbiakban együtt: csoportmentességi rendeletek) foglaltak alapján a Bizottság
tájékoztatása, valamint
d) a csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátása.
(4) A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv – az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon – papír alapú és
elektronikus formában a Bizottság részére történõ bejelentést igénylõ, a csoportmentességi rendeletek, illetve
a csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezet egy példányának benyújtásával
elõzetesen tájékoztatja a minisztert a tervezet alapján nyújtandó támogatásról.
(5) A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv bármely támogatási feltétel módosítása esetén a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint ismételten tájékoztatni köteles a minisztert.

7. §

(1) Amennyiben szükséges, úgy a miniszter a támogatási tervezet vizsgálata során – a támogatás uniós jogszabályokkal
való összhangjának megítélése érdekében – az általa megadott formában, határidõ tûzésével további információkat
kérhet a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervtõl, amelyeket az köteles a megadott határidõben
rendelkezésre bocsátani.
(2) A miniszter az általa teljesnek ítélt információk alapján a – támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv 6. §
(4) bekezdésében meghatározott tájékoztatása szerinti – támogatási tervezetet a tájékoztatás kézhezvételétõl
számított harminc napon belül megvizsgálja.

8. §

(1) Amennyiben a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási tervezet állami támogatást tartalmaz, úgy
a miniszter a 11. § (1)–(2) bekezdésében és a 12. §-ban, valamint a 13–16. §-ban foglaltak szerint jár el.
(2) Amennyiben a vizsgálat alapján a miniszter azt állapítja meg, hogy a részére bejelentett támogatási tervezet alapján
nyújtandó támogatás nem minõsül állami támogatásnak, e tényrõl a tájékoztatás kézhezvételétõl számított harminc
napon belül értesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet.
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(3) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv nem ért egyet a miniszter (2) bekezdés szerinti megállapításával,
a minisztertõl írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter a Bizottság részére jelentse be annak
érdekében, hogy a Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minõsül
állami támogatásnak.
(4) Amennyiben a miniszter vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a támogatási tervezet az uniós szabályokkal nincs
összhangban, úgy a miniszter errõl tájékoztatja a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet, és ebben az
esetben a miniszter jogosult a támogatás uniós szabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében történõ
javaslattételre.
(5) Amennyiben a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv nem ért egyet a miniszter (4) bekezdésben tett
javaslatával, úgy a javaslat kézhezvételétõl számított 15 napon belül írásban kérheti a minisztertõl a támogatási
tervezet eredeti formában történõ továbbítását a Bizottság részére.
(6) Amennyiben a miniszter tudomást szerez arról, hogy a támogatás a 6. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatási
kötelezettség elmulasztása mellett kerül bevezetésre, a miniszter a támogatásról utólagos tájékoztatást kérhet
a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervtõl a 6. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat befejezéséig, továbbá
a támogatás mûködtetésének felfüggesztését kérheti a támogatást nyújtó szervtõl. Ezzel egyidejûleg a 6. §
(4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáról a miniszter tájékoztatja a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs minisztert.
(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti, bejelentési kötelezettség alá tartozó támogatás vonatkozásában a Bizottság
a közösségi eljárási rendelet alapján elrendeli a támogatás visszafizetését, a miniszter kezdeményezésére a támogatást
nyújtó szerv köteles a támogatás visszafizetését a visszafizettetési kamatláb alapján megnövelt összegben elrendelni.
(8) Horizontális, a nemzetgazdaság több ágazatára kiterjedõ és e rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési
állami támogatást is tartalmazó, 11. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti támogatási tervezet
Bizottság részére – elektronikus interaktív felületen (a továbbiakban: SANI rendszerben) kitöltött
formanyomtatványok alapján – történõ bejelentésére jogosult szerv a miniszter és a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter elõzetes egyeztetése alapján kerül kijelölésre.
9. §

(1) A miniszter az állami támogatást tartalmazó támogatási tervezetekkel, valamint a 8. § (6) bekezdés szerinti
támogatásokkal kapcsolatosan elvégzett vizsgálat eredményérõl írásban, valamint elektronikus úton értesíti
a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet.
(2) Az állami támogatásról rendelkezõ jogszabály tervezetét kizárólag a miniszter (1) bekezdés szerinti értesítését
követõen lehet állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára véleményezés céljából rendelkezésre
bocsátani.
(3) A Bizottság részére történõ bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási
tervezet
a) a közösségi eljárási rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (2)–(3) bekezdése szerinti bizottsági
határozat meghozataláig,
b) ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek
teljesüléséig, vagy
c) a 15. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 15. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig
nem léphet hatályba.
(4) A mezõgazdasági és a halászati csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatások esetében
a támogatási tervezet nem léphet hatályba a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról készült információs
összefoglaló adatlapnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéig.
(5) Nem kell a Bizottság részére bejelenteni a létezõ támogatási programból nyújtott támogatást, azonban a létezõ
támogatásokat érintõ, a végrehajtási rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti változtatások egyszerûsített bejelentést
vonnak maguk után, amelyet a miniszter részére történõ 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást követõen
a végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplõ egyszerûsített bejelentési formanyomtatvány kitöltése után, annak
a Bizottság részére történõ továbbításával a miniszter elvégez.

4. Jogellenesen nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok
10. §

(1) Amennyiben a támogatást nyújtó szerv saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján
támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése,
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a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történõ visszafizettetése,
vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekrõl a támogatást nyújtó szerv
köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani.
(2) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésrõl szóló dokumentum kézhezvételétõl
számított tíz napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés
megtételére.
(3) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet
a visszafizetés kamattal növelt mértékben történõ elrendelésére.

5. A csekély összegû (de minimis) rendeletek és a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó
támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás
11 . §

(1) A miniszter a támogatási tervezetet
a) a mezõgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a mezõgazdasági
csoportmentességi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal,
b) a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a halászati csoportmentességi
rendelet 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal,
c) az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános
csoportmentességi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkkal
az elõírt határidõben továbbítja a Bizottság részére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül.
(2) A Bizottság külön kérésére a miniszter a csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár- és
vidékfejlesztési állami támogatások esetében – a csekély összegû (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos,
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által mûködtetett nyilvántartási rendszer alapján –
az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(3) Az általános csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások
kedvezményezettjei vonatkozásában a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer mûködtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár- és vidékfejlesztési állami
támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az általános csekély
összegû (de minimis) rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa mûködtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti
bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban
szabályozott adatszolgáltatásában szereplõ – az általános csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá
tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülõ – kedvezményezettekrõl az MVH részére.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer mûködésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett
részére szóló, a (8) bekezdés szerinti értesítés adatait elektronikus formában köteles a csekély összegû (de minimis)
rendeletek hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében az MVH részére is, valamint az
általános csekély összegû (de minimis) rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások
esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplõ adatok, a (3) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást
nyújtó szerv által szolgáltatott adatok, valamint a csekély összegû (de minimis) rendeletek által elõírt,
kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján – az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások
kedvezményezettjei vonatkozásában – az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenõrzi, hogy egy kedvezményezettre
vonatkozóan bármely hároméves idõszakot tekintve
a) a csekély összegû (de minimis) támogatás jogcímeken a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) rendelet
3. cikk (2) bekezdésében, a halászati csekély összegû (de minimis) rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az
általános csekély összegû (de minimis) rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek
túllépésre, továbbá
b) a mezõgazdasági és a halászati csekély összegû (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg
a vonatkozó bizottsági rendeletek mellékleteiben Magyarország számára meghatározott összegeket.
(6) A csoportmentességi rendeletek vagy a csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatások
esetében a támogatást nyújtó szerv köteles biztosítani, hogy a vonatkozó bizottsági rendeletek átláthatóságra és
ellenõrzésre vonatkozó cikkeiben foglalt feltételek a támogatások nyilvántartásával kapcsolatban teljesüljenek. Ennek
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érdekében a csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó támogatások esetében a támogatást nyújtó
szerv a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése elõtt megkeresi az MVH-t, amely a (2) bekezdés szerinti
nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(7) Amennyiben a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (2) bekezdésben meghatározott
nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában
a (6) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás
vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.
(8) Amennyiben egy agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás a csekély összegû (de minimis) rendeletek valamelyikének
hatálya alá tartozik, úgy a támogatást nyújtó szerv köteles az ilyen címen juttatott támogatás jogcímérõl és
támogatástartalmáról a kedvezményezettet írásban értesíteni.
12. §

(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet – megfelelõ módosítással – a csekély összegû
(de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minõsülhet,
a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv tájékoztatása megtételétõl számított harminc napon belül elõzetes
véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervnek a támogatási tervezet
módosítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelõen módosított támogatási tervezetet a támogatási tervezet
elkészítéséért felelõs szerv az elõzetes vélemény kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül megküldi
a miniszternek. Ezen határidõt követõen a támogatási tervezettel kapcsolatos 6. § (4) bekezdése és 7. § szerinti
eljárások alkalmazandók.
(3) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás
a) a csekély összegû (de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és
feltételeinek megfelelõ támogatásnak minõsül, akkor a miniszter a 11. § (1)–(2) bekezdése alapján,
b) nem tartozik a csekély összegû (de minimis) rendeletek, vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de
megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, akkor a miniszter a 13–16. § alapján, vagy
c) nem tartozik a csekély összegû (de minimis) rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem
felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, akkor a miniszter a 14. § (3) bekezdés b) pontja, és
a 14. § (4)–(5) bekezdése alapján
jár el.

6. Az Európai Bizottság részére történõ bejelentést igénylõ támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás
13. §

(1) A miniszter a 6. § (1) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálata alapján a Bizottságnak történõ bejelentésre alkalmasnak
ítélt 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja alá tartozó támogatási tervezetet és annak – a támogatási tervezet elkészítéséért
felelõs szerv által miniszter kérésére készített – angol nyelvû összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött
formanyomtatványokon keresztül megküldi a Bizottságnak, és ezzel egyidejûleg bejelentési értesítõt ad ki, amelyet
megküld a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv számára.
(2) Amennyiben a Bizottság a bejelentett támogatásokkal kapcsolatban kiegészítõ információkat kér, a miniszter, vagy
felkérésére a miniszter által megadott határidõre a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv köteles ezeket
összeállítani, és a kiegészítõ információt a miniszter a végrehajtási rendelet 8. cikkében foglaltak figyelembevétele
mellett továbbítja a Bizottságnak.

14. §

(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethetõ össze az állami
támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal vagy kiegészítésre szorul és ezért a Bizottság felé hivatalos bejelentésre
nem alkalmas, akkor a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásának
kézhezvételétõl számított harminc napon belül elõzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatási
tervezet elkészítéséért felelõs szervnek az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal való összhang
megteremtésére. A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv az elõzetes vélemény kézhezvételétõl számított
nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetrõl egyeztetést kezdeményezhet.
(2) A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelõen módosított
támogatási tervezetet az elõzetes vélemény kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül megküldi a miniszternek.
Ezen határidõt követõen a támogatási tervezettel kapcsolatos 6. § (4) bekezdése és 7. § szerinti eljárások
alkalmazandók.
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(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetrõl megállapítja, hogy
a) az hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a részére megtett 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétõl
számított harminc napon belül a 13. § (1) bekezdése szerint jár el,
b) az hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényrõl és arról, hogy a támogatási tervezetet a Bizottságnak
nem továbbítja, a részére megtett 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételétõl számított harminc
napon belül értesíti a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet.
(4) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti
megállapításával, akkor a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül
írásban a miniszterhez fordulhat, és kérheti a minisztertõl a támogatási tervezetet eredeti formában történõ
továbbítását a Kormány részére, amelynek Bizottság részére történõ hivatalos bejelentésérõl a Kormány egyedi
ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.
15. §

(1) A Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról a miniszter tizenöt napon belül értesíti a támogatást
nyújtó illetve a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet.
(2) Ha a Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a közösségi eljárási rendelet
4. cikkében meghatározott határidõn belül, akkor a miniszter a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv
kérésére a közösségi eljárási rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján elõzetesen értesíti a Bizottságot.
(3) Ha a Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási
tervezettel kapcsolatos döntést, akkor a miniszter tájékoztatja a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szervet,
hogy az állami támogatás végrehajtható.

16. §

(1) A miniszter jóváhagyás céljából a Bizottság részére bejelent bármely más állami támogatást, amely esetében állami
támogatásokra vonatkozó uniós szabály a Bizottság részére történõ bejelentési kötelezettségrõl rendelkezik.
(2) A miniszter az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján tájékoztatja a Bizottságot bármely más állami
támogatásról, amely esetében állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály a Bizottság részére történõ tájékoztatási
kötelezettségrõl rendelkezik.

IV. FEJEZET
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK
7. Általános együttmûködési kötelezettség
17. §

(1) A Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs, illetve a támogatást nyújtó
szervet adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs, illetve támogatást nyújtó
szerv köteles a megkeresésben foglaltak szerinti adatszolgáltatásnak a miniszter által meghatározott határidõn belül
a miniszter részére eleget tenni.
(2) Az agrár-vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos, a közösségi eljárási rendeletben meghatározott
tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatási tervezet elkészítéséért
felelõs, illetve a támogatást nyújtó szerv köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.
(3) Az állami támogatás kedvezményezettje és az érdekelt fél köteles együttmûködni a támogatást nyújtó szervvel,
a miniszterrel, valamint a Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhetõ.

8. A létezõ támogatási programmal kapcsolatos eljárás
18. §

(1) Ha a Bizottság a közösségi eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létezõ támogatási programot kifogásol, vagy
a közösségi eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a közösségi eljárási rendelet 18. cikke szerinti
intézkedéseket javasol, a miniszter a Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját
a megkeresés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül megküldi a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs
szervnek azzal a felhívással, hogy a Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétõl
számított nyolc napon belül érdemben nyilatkozzon.
(2) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot
a Bizottság által megadott határidõn belül megküldi a Bizottságnak.
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(3) Ha a támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter
álláspontjának kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter
a közösségi eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelõen kéri a Bizottságtól az eljárási határidõ
meghosszabbítását.
(4) A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül
megküldi a Bizottságnak.

9. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése
19. §

(1) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésrõl szóló dokumentum kézhezvételétõl
számított tíz napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet a felfüggesztéshez szükséges intézkedés
megtételére.
(2) Ha a Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtó szervet
a visszafizetés kamattal növelt mértékben történõ elrendelésére.

V. FEJEZET
TÁMOGATÁSTARTALOM ÉS TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS
20. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatási konstrukciók támogatástartalmának kiszámítását – az adott konstrukcióra
vonatkozó külön rendelkezés hiányában – a 2. melléklet szerint kell elvégezni. A támogatást nyújtó szervek az egyes
konstrukciókra vonatkozóan külön jogszabályokban elõírt támogatási intenzitás betartása érdekében kötelesek
a konstrukció keretében a kedvezményezettet a részére nyújtott támogatástartalomról tájékoztatni, és
a kedvezményezettenkénti támogatástartalomról nyilvántartást vezetni.

21. §

Ha létezõ támogatási program másként nem rendelkezik, akkor az állami támogatásokra vonatkozó uniós
szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történõ átszámításánál a támogatási döntés napját megelõzõ
hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

22. §

(1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közzétett referencia alapkamatláb, diszkont
kamatláb és visszafizettetési kamatláb alkalmazandó az e rendelet szerinti eljárásokban.
(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

VI. FEJEZET
JELENTÉSEK
23. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos, a közösségi eljárási rendelet 21. cikk (1) bekezdésében
foglaltak alapján készített éves jelentés elkészítéséhez a támogatást nyújtó szervek kötelesek a szükséges
információkat a miniszter által meghatározott határidõben és formában rendelkezésre bocsátani.
(2) A miniszter az éves jelentéstételi kötelezettségét a végrehajtási rendelet 5. cikkében meghatározott módon, és
a végrehajtási rendelet 6. cikk (1) bekezdésében jelzett határidõ betartásával köteles teljesíteni a Bizottság részére.
(3) Ha állami támogatásokra vonatkozó uniós szabály – az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen
túl – a Bizottság részére történõ egyéb beszámolási kötelezettséget ír elõ, akkor a támogatást nyújtó szerv
a beszámolót az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályban meghatározott adattartalommal és határidõ
letelte elõtt harminc nappal, elektronikus formában, míg egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági
határozatban megjelölt határidõ letelte elõtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 26. §-a 2013. január 2-án lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
25. §

Ez a rendelet
a) az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
1999. március 22-ei 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L83, 27.3.1999);
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet;
c) a Tanács EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
659/1999/EK rendeletének végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet;
d) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;
e) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati termékek elõállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i
736/2008/EK bizottsági rendelet;
f) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet;
g) 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;
h) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági
rendelet;
i) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet;
j) a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló (2008/C 14/02)
bizottsági közlemény
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. §

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

27. §

Hatályát veszti az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl
szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Tájékoztatás az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokról
A

B

C

Sorszám

Általános szempontok

Magyarázó megjegyzések

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

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatási konstrukció megnevezése
A támogatási tervezet elkészítéséért felelõs szerv
A támogatást nyújtó szerv megnevezése
A támogatást folyósító szerv megnevezése
Nemzeti vagy regionális program
A megfelelõ aláhúzandó:
a) támogatási program
b) támogatási programon alapuló támogatás, amelyet egyedileg kell
bejelenteni a Bizottság részére
c) nem támogatási programon alapuló egyedi támogatás
Létezõ támogatás helyébe lép, vagy annak módosítása, vagy új támogatás
A támogatás elsõdleges célja és másodlagos célja/céljai
A támogatás leírása:
– a támogatási kategória (uniós jogalap) megnevezése
– a kedvezményezettek köre
– formája (vissza nem térítendõ és visszatérítendõ pénzeszközök nyújtása,
kamatmentes hitel, kedvezményes kamatozású hitel, kamattámogatás,
kedvezményes feltételû kezességvállalás, állami támogatásnak minõsülõ
tõkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és
kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás,
követelésrõl való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet vagy
kedvezményes lízing stb.) vissza nem térítendõ/visszatérítendõ támogatás,
kedvezményes kamatozású hitel, kamattámogatás, adókedvezmény,
kedvezményes kezességvállalás, árfolyamgarancia stb.)
– az egyedi támogatás odaítélésének idõpontja/támogatási program
idõtartama
– feltételei
– a támogatás minimális/maximális összege és mértéke a támogatási
intenzitás, illetve a támogatástartalom maximális mértékében vagy
összegében kifejezve
– a saját forrás mértéke
– az elszámolható költségek köre
– mely ágazatokra (TEÁOR) terjed ki
– támogatási program esetén az abból történõ támogatásnyújtást kizáró
feltételek
– egyedi támogatás, támogatási program, vagy az az alapján megkötött
támogatási szerzõdések megsértésének szankciói
– egyéb információk
A támogatás/támogatástervezet jogszabályi alapja vagy alapjai
(kérjük, csatolja ennek másolatát)
Tartalmaz-e a program „mûködési támogatást”?
Kapcsolódik-e a támogatás valamilyen módon exporttevékenységhez?
Halmozható-e a támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében
más támogatással? Ha igen, milyen eljárásrend kapcsolódik az ilyen esetekhez,
illetve tartalmaz-e a programrendelkezéseket a támogatás halmozódásának
korlátozására?
Illetékes kapcsolattartó elérhetõségei
Egyéb információk

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
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2. melléklet a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Útmutató a támogatástartalom számításához
Az alábbiak szerinti leggyakoribb támogatási formák fogalmától és támogatástartalmának számításától eltérõ
képletek alkalmazása akkor elfogadható, ha azt
a) az Európai Bizottság közzétette,
b) a miniszter az Európai Bizottsággal egyezteti, és azt az Európai Bizottság jóváhagyja, vagy
c) a támogatást nyújtó a miniszterrel egyezteti, és azt az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban
a miniszter jóváhagyja.
A) Vissza nem térítendõ támogatás
Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke, ahol
Q1 – a több részletben folyósított támogatás elsõ évi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)
Q2 – a több részletben folyósított támogatás második évi részösszege
Q3 – a több részletben folyósított támogatás harmadik évi részösszege
(...)
Qn – a több részletben folyósított támogatás n. évi részösszege
i
– diszkont kamatláb
Q
Q3
Qn
TT = Q 1 + 2 +
+ (...) +
1 + i (1 + i) 2
(1 + i) n - 1
B) A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás
Az e bekezdésbe tartozó konstrukciók támogatástartalmának számítási módjára vonatkozóan az államháztartásért
felelõs miniszter közleményt ad ki.
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvezõbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a kedvezményes kamattal ténylegesen megfizetendõ kamatelemek és tõketörlesztési elemek
jelenértékeinek összege levonva a piaci kamatlábbal számított elvi kamatelemek és tõketörlesztési elemek
jelenértékeinek összegébõl.
C) Kezességvállalás
Fogalom: a kezességvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a kezesség jogosultja részére a kezességvállalás
mértékének megfelelõen helyt áll, ha a kezesség kedvezményezettje a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Támogatástartalom: a kezességvállalás eredményeképpen a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb
kamatláb mellett jut hitelhez, ezenkívül a támogatást nyújtó a piaci kezességvállalási díjnál alacsonyabb díjat is
kiköthet. A kezességvállalással fedezett hitel törlesztõ részletei, valamint ugyanennek a hitelnek az egyéni referencia
kamatlábbal számított törlesztõ részletei közötti különbség, jelenértékre számítva, illetve a kezességvállalásért
feltételesen fizetendõ hitelt érdemlõen bizonyított piaci (számított) díj és a ténylegesen fizetendõ díj különbsége
jelenértékének összege. (A kamatláb-különbözet miatti támogatás és a díjkülönbözet összege.)
A támogatástartalom számítása az alábbi képlet szerint történik, ahol:
i
– diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján
PD – (számított) százalékos piaci kezességvállalási díj
GD – tényleges százalékos (kezességvállalási szerzõdés szerinti) garanciadíj
PR1 – a kezességvállalásért az elsõ évben fizetendõ piaci (számított) díj
PR1’ – a kezességvállalásért az elsõ évben ténylegesen fizetendõ díj
PRn – a kezességvállalásért az n. évben fizetendõ piaci (számított) díj
PRn’ – a kezességvállalásért az n. évben ténylegesen fizetendõ díj
TT = kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom + díjkülönbözetbõl adódó támogatástartalom
Amennyiben a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába meghaladja a hitelhez kockázata alapján tartozó egyéni
referencia kamatlábat, akkor a kamatláb-különbözet miatti támogatástartalom összege nullának tekintendõ, és csak
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a kezességvállalásért feltételesen fizetendõ hitelt érdemlõen bizonyított piaci (számított) díj, illetve a ténylegesen
fizetendõ díj különbségének számítása szükséges.
æ
PR - PR 2 '
PR - PR ' ö
TT = çPR 1 - PR 1' + 2
+ (...) + n n - 1n ÷
1+ i
(1 + i)
ø
è
Ellenkezõ esetben a fenti képlet jobb oldala kiegészül az államháztartásért felelõs miniszter által a kedvezményes
kamatú hitelek támogatástartalmának számítására vonatkozóan kiadott közleményben foglaltaknak megfelelõen.
A díjkülönbözet kiszámításánál a kezességvállalás által lefedett töredékéveket a garantált töredékidõszak hosszának
a teljes évhez viszonyított arányában kell figyelembe venni.
D) Kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett által fizetendõ kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. Amennyiben a kamattámogatás idõszakonkénti elemeinek
nagysága elõzetesen ismert a támogatástartalom számítása a vissza nem térítendõ támogatás analógiájára történik,
ahol
Q1 – az elsõ évben nyújtott kamattámogatás
Q2 – a második évben nyújtott kamattámogatás
Q3 – a harmadik évben nyújtott kamattámogatás
(...)
Qn – az n. évben nyújtott kamattámogatás
i
– diszkont kamatláb
Q
Q3
Qn
TT = Q 1 + 2 +
+ (...) +
2
1 + i (1 + i)
(1 + i) n - 1
E) Adókedvezmény
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell
fizetnie az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.
Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítendõ támogatáshoz
hasonlóan történik. A számítás során a kapott támogatás, vagyis az adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell
kiszámítani.
Az adókedvezmény formájában adott támogatás jelenértékének kiszámítása az alábbi képlettel történik:
X
Xn
TT = AJ = X1 + 2 + ... +
1 + r2
(1 + r2 ) ´ ... ´ (1 + rn )
ahol
TT
= Aj: támogatástartalom, az igénybe vehetõ/az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken
= a kérelem, illetve a bejelentés adóévében igénybe vehetõ/igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az
X1
adókedvezmény igénybevételének kezdõ éve kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ adóév: X1 = 0).
= a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ n. adóévben igénybe vehetõ/igénybe vett adókedvezmény
Xn
folyó áron
= a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ adóévben érvényes diszkont kamatláb
r2
= a kérelem, illetve a bejelentés adóévét követõ n. adóévben érvényes diszkont kamatláb és 2 £ n £ 15
rn
Az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása során az egyes adóévek utolsó napján hatályos diszkont
kamatlábat kell figyelembe venni.
F) Tõkejuttatás
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak tõkejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv,
annak ellenére, hogy a juttatást a piaci magánbefektetõ elvével nem lehet alátámasztani.
Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektetõ elvének érvényesülése esetén nem került volna sor
támogatás nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következõképpen kell számítani. A tõkejuttatás megfelelõen
diszkontált értékébõl (beleszámítva a nyújtott tõkét és a tõkejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell
vonni a tõkejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésbõl
származó, a jövõben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható
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kockázattal kell módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítendõ
támogatáshoz hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.
é
æ T + K öù é
æ En ö ù
æ T + K2 ö
æ E ö
÷
TT = ê( T1 + K 1) + ç 2
÷ + (...) + ç n n -n1 ÷ ú - êE1 + ç 2 ÷ + (...) + ç
n-1 ú
+
i
i
i
1
1
1
(
+
)
+
è
ø
è
ø
è
øû ë
è (1 + i) ø û
ë
T1
T2
Tn
K1
Kn
E1
E2
En
i

–
–
–
–
–
–
–
–
–

az elsõ évben nyújtott tõkejuttatás részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)
a második évben nyújtott tõkejuttatás részösszege
az n. évben nyújtott tõkejuttatás részösszege
az elsõ évben a tõkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülõ egyéb költségek
az n. évben a tõkejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerülõ egyéb költségek
a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított elsõ évi eredménye
a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye
a támogatott vállalkozás tõkejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye
diszkont kamatláb

G) Egyéb, nem pénzbeli juttatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron és/vagy kedvezõbb feltételekkel jut valamely ingó vagy
ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelenértéke.

A Kormány 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjérõl
A Kormány a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítására irányuló eljárás szabályai
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Azonosítást végzõ szerv: az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltató, a köznevelési intézmény, a rendõrség, a munkaügyi hatóság, a konzuli
tisztviselõ, az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság.
2. Azonosító beszélgetés: az emberkereskedelem áldozataként történõ beazonosítást célzó beszélgetés
az 1. mellékletben meghatározott azonosító adatlap segítségével.
3. Önkéntesen közremûködõ szervezet: az a nem állami, vagy önkormányzati fenntartású jogi személy, valamint jogi
személyiség nélküli szervezet, amely mûködése során olyan magyar állampolgárról vagy a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személyrõl szerez tudomást, akirõl alappal feltehetõ, hogy
az emberkereskedelem áldozata.

2. §

(1) Amennyiben az azonosítást végzõ szerv hatáskörébe tartozó eljárása során vagy egyébként olyan magyar
állampolgárra, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyre vonatkozóan, akirõl alappal
feltehetõ, hogy az emberkereskedelem áldozata, ezen helyzetrõl hivatalos tudomást szerez vagy azt egyébként észleli,
vele azonosító beszélgetést folytat le.
(2) Ha az azonosító beszélgetés eredményeként az azonosítást végzõ szerv megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont
személy valószínûsíthetõen emberkereskedelem áldozata, errõl a tényrõl a személy írásos hozzájárulása esetén,
az azonosító adatlap egyidejû megküldésével, haladéktalanul értesíti az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
áldozatsegítési és kárenyhítési feladatokat ellátó szervezeti egységét (a továbbiakban: területi áldozatsegítõ
szolgálat).
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(3) Ha az azonosító beszélgetés során az azonosítást végzõ szerv azt állapítja meg, hogy az áldozat biztonságos szállással
nem rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésen túl, az áldozat erre irányuló írásos hozzájárulása
esetén, az azonosító adatlap egyidejû megküldésével, haladéktalanul értesíti az Országos Kríziskezelõ és Információs
Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT).
(4) Ha az azonosító beszélgetés alapján valószínûsíthetõ, hogy az emberkereskedelem áldozataként azonosított
személynek egészségügyi ellátásra van szüksége, és nincs szükség a (3) bekezdésben meghatározott intézkedésre,
az azonosítást végzõ szerv a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésen túl az áldozat írásos beleegyezése esetén
az áldozatot az egészségügyi alapellátást biztosító szervhez irányítja.
(5) Ha az azonosító beszélgetés alapján valószínûsíthetõ, hogy az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § a) pontja
szerint gyermek, az azonosítást végzõ szerv haladéktalanul kezdeményezi a Gyvt. 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint
hatósági eljárást.
3. §

Az OKIT az értesítést követõen tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett
szálláshelyen történõ elhelyezés feltételeirõl. Amennyiben az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy
a védett szálláshelyen történõ elhelyezését kéri, õt az OKIT a védett szálláshelyre irányítja.

4. §

(1) A védett szálláshely befogadja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt.
(2) A védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy számára az emberkereskedelem
áldozataként azonosított személy társadalmi reintegrációjának megkezdéséhez szükséges intézkedések
megtételének idejére, de legfeljebb 90 nap idõtartamra
a) költségmentesen biztonságos lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal és
tisztálkodó szerekkel való ellátást és mentálhigiénés ellátást,
b) közremûködik az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és
a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõtartam egyszer, legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható.
(4) A védett szálláshely mûködtetését az állam az e bekezdésben meghatározottak szerint kiválasztott fenntartókkal kötött
finanszírozási szerzõdés útján támogatja. A finanszírozási szerzõdést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három
évre kell megkötni. A finanszírozási szerzõdést nyilvános pályázat során kiválasztott, a krízishelyzetben lévõ személyek
számára történõ személyes gondoskodás nyújtásában tapasztalattal rendelkezõ szervezetekkel kell megkötni, amelyek
képesek arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az áldozatok társadalmi reintegrációja
szempontjában megfelelõ helyszínen biztosítsák.

5. §

(1) A területi áldozatsegítõ szolgálat statisztikai célból személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok megküldésével
negyedévente tájékoztatja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt az észlelt esetekrõl.
(2) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az (1) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás alapján összesített statisztikai
kimutatást készít.

2. Az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgárokkal kapcsolatos
eljárásra vonatkozó különös szabályok
6. §

(1) Külföldön magyar állampolgár emberkereskedelem áldozataként történõ azonosítására irányuló eljárásban a konzuli
tisztviselõ, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közremûködõ
szervezet a 2. §-ban meghatározottakon túl tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt
a védett szálláshelyen történõ elhelyezés feltételeirõl.
(2) Az OKIT az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgár szálláshely igényével
kapcsolatos értesítést a konzuli tisztviselõtõl, a rendõrségtõl, valamint az emberkereskedelem áldozatainak
azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közremûködõ szervezettõl fogad el.
(3) Az OKIT az értesítést követõen tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott szerven keresztül az emberkereskedelem
áldozataként azonosított személyt a védett szálláshely hozzáférhetõségérõl. Amennyiben az emberkereskedelem
áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történõ elhelyezését kéri, õt az OKIT a (2) bekezdésben
meghatározott szervezet közremûködésével a védett szálláshelyre irányítja.
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3. Záró rendelkezés
7. §

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

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés
8. §

E rendelet az emberkereskedelem megelõzésérõl, és az ellene folytatott küzdelemrõl, az áldozatok védelmérõl,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Azonosító adatlap az emberkereskedelem áldozatainak azonosításához
Útmutató az azonosító adatlaphoz az adatfelvevõ számára
Az adatlap célja annak megállapítása, hogy az azonosításba bevont személy valószínûsíthetõen emberkereskedelem
áldozata-e. Az azonosító beszélgetés megkezdése elõtt az azonosításba bevont személyt fel kell világosítani
az azonosító beszélgetés céljáról. Az azonosítás megkezdése elõtt az azonosításba bevont személyt tájékoztatni kell
arról, hogy amennyiben a beszélgetés eredményeként valószínûsíthetõ, hogy nem emberkereskedelem áldozata,
vagy emberkereskedelem áldozata, de a további intézkedésekhez nem járul hozzá, az azonosító adatlap
személyazonosításra alkalmatlanná tett módon, kizárólag statisztikai célra kerül felhasználásra.
Az azonosító beszélgetés során az azonosításba bevont személyt meg kell szemlélni és hozzá kérdéseket kell intézni
az azonosító adatlapon felsorolt mutatók (indikátor) felhasználásával. A kérdésekre adott válaszok alapján lehet
meghatározni, hogy az azonosításba bevont személy valószínûsíthetõen emberkereskedelem áldozata-e. Minden
esetben mindhárom kategóriára vonatkozóan fel kell tenni a kérdéseket. A három kategóriára vonatkozóan egymástól
függetlenül kell eldönteni, hogy az adott kategóriában az áldozattá válás valószínûsége fennáll-e. Az áldozattá válás
valószínûsége az adott kategóriában fennáll, ha
– két nagy valószínûségre utaló jel, vagy
– egy nagy valószínûségre utaló és egy közepes/kis valószínûségre utaló jel, vagy
– két közepes valószínûségre utaló jel és egy kis valószínûségre utaló jel
együttesen jelen van.
Az azonosításba bevont személy valószínûsíthetõen emberkereskedelem áldozata, ha az áldozattá válás
valószínûsége valamennyi kategóriában fennáll.

A. Hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott, ……………………………………………… (azonosításba bevont személy neve) hozzájárulok az azonosító
beszélgetés lefolytatásához, valamint személyes adataimnak az áldozatazonosító eljárás során, az abban eljáró szervek
által történõ kezeléséhez a következõk szerint: az eljáró szervek a személyes adataimat célhoz kötötten, kizárólag
az áldozatazonosító eljárás során használják fel és azt harmadik személynek nem szolgáltatják ki.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásommal kitöltött azonosító adatlap személyazonosításra alkalmatlanná tett
módon statisztikai célra felhasználható.

Kelt:

azonosításba bevont személy aláírása
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B. Általános adatok
Az azonosításba bevont személy
Neve:
Neme:
Születési helye, ideje:
Tartózkodási helye, szállása, egyéb elérhetõsége:
Állampolgársága:
Anyanyelve:
Beszél-e magyarul? I/N
Eltartott, kiskorú gyermekeinek száma:
Személyazonosító okmányának típusa, száma:
Azonosítást végzõ szerv megnevezése:
Az adatlap kitöltõjének neve, beosztása:
Az adatlap kitöltésének helye és ideje:

C. Áldozattá válásra utaló jelek1
Megjelenés
Nagy valószínûségre utaló jel
1. Valószínûleg gyermek
2. Látható sérülések (zúzódások, égetésnyom, vágás, stb)
3. Kezeletlen fertõzések jelei
4. Látható alultápláltság
5. Testi fogyatékosság
6. Terhesség
Közepes valószínûségre utaló jel
1. Kimerültség jelei
2. Elhanyagolt, szegényes ruházat
3. A végzett munka jellegének nem megfelelõ ruházat
4. Tipikusan szexuális tevékenység végzéséhez viselt ruházat
Kis valószínûségre utaló jel
1. Túlzott, indokolatlan idegesség
Személyes körülmények
Nagy valószínûségre utaló jel
1. Nem rendelkezik személyazonosító okmányokkal
2. Annak jelei, hogy a személy szabad mozgását korlátozzák, ellenõrzik
Közepes valószínûségre utaló jel
1. A munkahely azonos a szálláshellyel
2. Nem tudja a szállása címét
3. Folyamatosan változó szálláshely
4. Szegényes, nem lakás céljára szolgáló, alkalmatlan szálláshely
Munkakörülmények/tevékenység végzésének körülményei
Nagy valószínûségre utaló jel
1. Munkaideje (tevékenység végzésének idõtartama) kirívóan hosszú
2. Fizetés egy részének, vagy egészének elvonása
3. Nem tudja megmondani a munkahelye címét
4. Kiugróan magas(nak állított) közlekedési, lakhatási, étkezési költségek
5. Nõk esetében, külföldi azonosításnál: otthon hagyott, 3 évesnél fiatalabb gyermek(ek)
Közepes valószínûségre utaló jel
1. Munkaszerzõdés nincs, vagy a tényleges munkakörülmények annak nem felelnek meg
2. A munkavégzés valamennyi feltételét egyoldalúan a munkaadó állapítja meg

1

A megfelelõ válasz sorszáma mindhárom kategóriánál bekarikázandó
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3. Az azonosításba bevont személy abban a hiszemben van, hogy tartozik a munkaadónak
4. A munkavégzés helye nem rendelkezik a megfelelõ munkavédelmi felszerelésekkel
5. A munkavégzés (feladatvégzés) helye folyamatosan változik
Egyéb körülmények

D. Megállapítások, további intézkedések2
Az azonosításba bevont személy valószínûsíthetõen emberkereskedelem áldozata, ezért további segítségnyújtás
céljából területi áldozatsegítõ szolgálat értesítését javaslom.
Hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba bevont személy aláírása)
Az azonosításba bevont személy nem rendelkezik biztonságos szállással, ezért elhelyezése érdekében az OKIT
értesítését javaslom.
Hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba bevont személy aláírása)
Az azonosításba bevont személynek egészségügyi ellátásra van szüksége.
Egészségügyi ellátásom érdekében tett intézkedéshez hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba
bevont személy aláírása)
***
Az azonosításba bevont személy valószínûsíthetõen nem emberkereskedelem áldozata. További intézkedés nem
szükséges/szükséges, éspedig:
***
Kelt:
Adatfelvevõ aláírása

2

Azonosításba bevont személy aláírása

A nem kívánt rész törlendõ!

A Kormány 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerûsítéssel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. §-ának (2) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
k) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdésének b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. §
(4) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének a) és
e) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésének
i) és l) pontjában, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében,
a 8. alcím tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. §
(5) bekezdésének f) pontjában,
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a 11. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében,
a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 13. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. §
(5) bekezdésének a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 30. pontjában,
a 19. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., pontjában,
a 21. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és
t) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 23. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 24. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és
(3) bekezdésében,
a 25. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,
a 26. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 27. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § g) pontjában,
a 28. alcím a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 30. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a 31. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 32. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont c) alpontjában,
a 33. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, és
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva
a következõket rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kérelmezõ cégkivonatát a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

2. §

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében a „b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–d)
pontjában” szöveg lép.
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Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja.

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
módosítása
4. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. §
(9) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az új fenntartó, amely elsõ alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz
köteles csatolni:)
„a) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát – a (9a) bekezdés kivételével –, adószámát,
valamennyi bankszámlaszerzõdésének hiteles másolatát,”
(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. §-a a következõ
(9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/E. §
(4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a helyi önkormányzati intézményfenntartó az (1) bekezdés szerinti központi képzõhely nem állami fenntartójával
láttatja el a szakképzési feladatokat és a megállapodásuk alapján a központi képzõhely nem állami fenntartója – külön
jogszabály alapján – jogosult a támogatás igénylésére, a (3) bekezdésben foglaltak mellett az igényléshez csatolni kell
a központi képzõhely nem állami fenntartójának:]
„a) a képviselõje aláírási címpéldányát, kivéve, ha a központi képzõhely nem állami fenntartó cégjegyzékben
nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, mert ebben
az esetben az Igazgatóság az iratot elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg,”

3. A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl
és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és
az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A kijelölést kérõ cégkivonatát a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg.”

6. §

Hatályát veszti a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl
és az ellenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. a) számú mellékletében a „Mellékletek” 1. pontja.

4. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli, de lajstromba bejegyezhetõ jogra ügyleti képességgel rendelkezõ
szervezeteknek, a bejegyzési kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csatolniuk kell
a keletkezésüket tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat, illetõleg a képviseleti jogosultságot igazoló,
a bejegyzõ/nyilvántartó hatóságnál a bejegyzés alapjául szolgáló okirat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített
példányát. Ha ezek valamelyikét a lajstromozó hatósághoz már korábbi ügyben benyújtották, az újabb bejegyzési
kérelemben elegendõ erre utalni.”
(2) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ a bejegyzési kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy
közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a lajstromozó hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok
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szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet. Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég
és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a lajstromozó hatóság az iratot,
továbbá a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

5. A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl
és folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet, illetve a bejelentést az e célra rendszeresített, a 2. és 3. számú mellékletben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani, amelyhez a 4. §
(1) bekezdésében és a 4/A. § (1) bekezdésében foglaltak igazolására az alábbi okmányokat kell csatolni:]
„a) ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó
nyilatkozatát, illetve bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs bírósági határozatot, egyéni vállalkozó esetén az
egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzés igazolását,”
(2) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a munkaügyi központ
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

9. §

Hatályát veszti a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és
folytatásának feltételeirõl szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pont 2.1. alpontja.

6. A pénzváltási tevékenységrõl szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. §

A pénzváltási tevékenységrõl szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(4) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okiratokat, adatokat a kérelemhez nem csatolja,
a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az okiratokról, adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot,
bíróságot. Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Felügyelet a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

11. §

Hatályát veszti a pénzváltási tevékenységrõl szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában
a „– vagy már bejegyzett cég esetében harminc napnál nem régebbi cégkivonatot” szövegrész.

7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosítása
12. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ (7a) bekezdéssel
egészül ki:
„(7a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a mûködést engedélyezõ szerv
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetõsége, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott
cég esetén – a cégjegyzékszáma;”
(3) Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 4. § (6) bekezdés e) pontja és
b) 4. § (7) bekezdés g) pontjában az „e), illetve” szövegrész.
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8. A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki.
„(1a) Szervezet esetében, ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát az eljáró hatóság
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

14. §

Hatályát veszti a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének
1. pontjában a „Szervezet esetében” szövegrész alatt „- a cégbírósági bejegyzés másolatát” szöveg.

9. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:
(A távhõtermelõ létesítmény létesítési és a távhõtermelõi mûködési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„a) ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmezõ nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó
nyilatkozatát,”
(2) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus
úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:
(A távhõszolgáltatói mûködési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„a) ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, a kérelmezõ nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó
nyilatkozatát,”
(4) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus
úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

16. §

Hatályát veszti a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésének a) pontja és
b) 7. § (2) bekezdésének a) pontja.

10. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai
feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedély iránti kérelmet, illetve az európai közösségi hitelesítõ bejelentését a 3. számú mellékletben
meghatározott tartalommal kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. Ha a kérelmezõ cégjegyzékben
nyilvántartott cég, a környezetvédelmi hatóság a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmezõ a képviselõjének közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen
lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Hitelesítõ szervezet estén:)
„c) – a 14. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve annak
hiteles másolata;”
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Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai
feltételeirõl szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. a) pontja.

11. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatot nem igazolja, a Hivatal az engedély iránti
kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a nyilvántartást vezetõ hatósághoz. Ha a kérelmezõ
cégjegyzékben nyilvántartott cég, a Hivatal a cégkivonatot, valamint – ha a kérelmezõ a képviselõjének közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza – az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen
lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell a következõ, 60 napnál nem régebbi okiratokat:)
„c) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – 4. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldányát.”

20. §

Hatályát veszti a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „a cégkivonatot vagy”
szöveg.

12. A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell
ha a külsõ foglalkoztató)
„db) cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,”
(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés d) pontjában – kivéve a db) alpontot -, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja,
a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz és 2009. október 1-jétõl az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz, illetõleg a köztartozás tekintetében
megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.”
(3) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 2. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a külsõ foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(4) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történõ benyújtása:)
„d) ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási
címpéldánya, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentõ karton,”
(5) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 14. §-a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
(2b) Ha a fenntartó a képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
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13. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, a környezetvédelmi hatóság a cég a cégkivonatát, valamint ha
a cég képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az iratot a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a környezetvédelmi hatóság
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A kérelemben meg kell jelölni a közös teljesítésben részt vevõ létesítményeket és azok üzemeltetõit, a teljesítési megbízottat,
valamint a közös teljesítés tartamát. A kérelemhez – a (11) és (12) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell
az alábbiakat:)
„b) ha a teljesítési megbízott cég, és változásbejegyzési eljárás folyamatban van, a még el nem bírált
változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén annak az igazolását, hogy szerepel az egyéni
vállalkozói nyilvántartásban; külföldi székhellyel rendelkezõ teljesítési megbízott esetén a regisztrációt megfelelõen
igazoló dokumentum másolatát;
c) – a (12) bekezdés kivételével – a cég képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldányát, illetve annak hiteles másolatát;”
(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Ha a teljesítési megbízott cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a környezetvédelmi hatóság
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(5) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a teljesítési megbízott képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza,
a környezetvédelmi hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklet „F. A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETÕ,
NEM TECHNIKAI JELLEGÛ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA” cím „A. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:” alcím
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A 12. § (12) bekezdésben foglaltak kivételével közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány”

23. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdésében a „– a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel –”
szövegrész helyébe a „– a (11) és (12) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg lép.

24. §

Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet
a) 1. § (10) bekezdésében az „1. vagy” szövegrész,
b) 11. § (3) bekezdésében az „a) vagy” szövegrész,
c) 6. mellékletének 2. a) pontja.
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14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Ha a tartózkodás célja keresõtevékenység folytatása, azt a kérelmezõ különösen a következõ módon igazolhatja:)
„b) ha a kérelmezõ gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy
tulajdonosaként, ügyvezetõjeként, vezetõi, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét,
érvényes szerzõdéssel vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó
nyilatkozattal;”
(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 20. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a cégkivonatot a Tv. alkalmazásában eljáró hatóság
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

15. A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
módosítása
26. §

(1) A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A naptári évre vonatkozóan elsõ alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell:)
„b) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnõttképzési intézmény esetén a nyilvántartására
illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelõzõ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati
példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel, egyéb felnõttképzési intézmény
esetében a létesítõ okirat hiteles másolatát;”
(2) A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következõ
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a felnõttképzési intézmény cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a Minisztérium
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A naptári évben ugyanazon felnõttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3)–(4) bekezdés szerinti
mellékletek közül)
„a) a (3) bekezdés b) pontjában – kivéve a létesítõ okiratot – és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumot
ismételten csatolni kell,”

27. §

Hatályát veszti a felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdésének a) pontja.

16. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
28. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 54. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A VET 74. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez az e rendelet egyes engedélytípusokra
vonatkozó mellékleteiben meghatározottakon kívül – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következõ
dokumentumokat kell csatolni:]
„b) ha változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus tanúsítványt, illetve igazolást, valamint”
(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus
úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. Ha a kérelmezõ a változás alapjául szolgáló okiratot és a cégnyilvánosságról,
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a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus tanúsítványt, illetve igazolást nem
csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ
szervet.”
(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 83. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a kérelmezõ – és amennyiben a kérelmet nem az engedélyes nyújtja be, az engedélyes – cégjegyzékben
nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
szerzi meg. Ha a kérelmezõ – kivéve, ha az az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi gazdálkodó szervezeten kívüli külföldi vállalkozás
– a kérelemhez az (5) bekezdés b) pontjában elõírtakat nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet, illetve a külföldi vállalkozás nyilvántartását vezetõ
hatóságot. Ha a befolyást szerezni kívánó kérelmezõ képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék
tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 117/B. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék
tartalmazza, ebben az esetben a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel
szerzi meg.”
(5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 12. számú mellékletének I. pont gc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:)
„gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata, a 117/B. § (1a) bekezdésben foglaltak kivételével.”
29. §

Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
a) 83. § (4) bekezdés b) pontja,
b) 83. § (5) bekezdés b) pontjában a „a befolyást szerezni kívánó kérelmezõre vonatkozó, harminc napnál nem
régebbi eredeti cégkivonat vagy másolata;” szövegrész.

17. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
30. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a bejelentõ jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet – kivéve a (4a) bekezdés szerinti feltételek
fennállása esetén a cégnyilvántartásban nyilvántartott céget –, az adatlaphoz csatolni kell
a) a keletkezést tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát
vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles
másolatot vagy a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint
kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzõi tanúsítványt és
b) az eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.”
(2) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következõ
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a bejelentõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a földhivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a (3) bekezdés szerinti iratok valamelyike a földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy azokat
a földhivatal a (4a) bekezdés alapján korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendõ – az iktatószámra
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való hivatkozással – a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy a földhivatalnál lévõ okiratokban szereplõ
adatok a bejelentés idõpontjáig nem változtak meg.”

18. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
31. §

(1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Az építési engedélyes névváltozása esetén errõl szóló köz- vagy magánokiratot, míg jogutódlás és az építési
engedélyes személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy magánokiratot kell a kérelemhez
mellékelni.
(2) A Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében – az építési engedélyes cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. §
(3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A használati jog jogosultjának névváltozása esetén errõl szóló köz- vagy magánokiratot, míg jogutódlás és
az engedélyes személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy magán okiratot kell a kérelemhez
mellékelni.
(4) A Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében – az építési engedélyes cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

19. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
32. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)
„c) a fenntartó – a (2a) bekezdés kivételével – írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó
fenntartó közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített
pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;”
(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
10. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

33. §

Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés f) pontja.

20. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
34. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
142. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1)–(3) bekezdések szerinti kérelemhez mellékelni kell:]
„g) – a (4a) bekezdés kivételével – mindazon személyek közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy
annak hiteles másolatát, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták,”
(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
142. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az engedélyes cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg.”
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21. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
35. §

(1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tárgyévet megelõzõ évben normatívában nem részesülõ fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell)
„e) – ha a fenntartó gazdasági társaság, a (7) bekezdés kivételével – a fenntartó képviselõjének közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát;”
(2) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a fenntartó a (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti iratokat, illetve a (6) bekezdés d) pont da), illetve db) alpontja
szerinti hatósági bizonyítványt nem csatolja, azokat az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervtõl, a bíróságtól,
illetve az egyházak nyilvántartásából az igazgatóság szerzi be. Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott gazdasági
társaság és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az igazgatóság az iratot, valamint
a gazdasági társaság cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

36. §

Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív
állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontja.

22. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
37. §

(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a mûködést engedélyezõ szerv a cég cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetõsége, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott
cég esetén – a cégjegyzékszáma;”

38. §

Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „1.3., illetve” szövegrész,
b) 2. számú mellékletének 1.3. pontja.

23. A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen, valamint
a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:]
„a) a kérelmezõ gazdasági társaság esetében a társasági szerzõdést, illetve alapító okiratot, alapszabályt és az üzleti
tervet;”
(2) A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a (3) bekezdés a) pontja szerinti társasági szerzõdés, alapító okirat vagy alapszabály
eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet. A kérelmezõ gazdasági társaság
cégkivonatát a légiközlekedési hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
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24. A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
40. §

(1) A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezõnek be kell nyújtania)
„b) a személyét hitelesen azonosító iratot: alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy ezen iratok
valamelyikének hiteles másolatát;
c) – a (4a) bekezdés kivételével – a részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító
iratot: közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, személyazonosító igazolvány másolatát, és”
(2) A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
3. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

25. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
41. §

(1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részérõl csatolni kell)
„a) – (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet
nyilvántartó szervezettõl (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplõ adatairól, közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott aláírási címpéldányt,”
(2) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének
a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját
a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a jóváhagyást végzõ szervezet az iratot, valamint
a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

26. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
módosítása
42. §

(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 9. §-a a következõ
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklet
II. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(II. Csatolt okiratok)
„3. a vállalkozás vezetõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát,”
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27. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
43. §

(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §
(3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként az üzemeltetõ csatolja:)
„c) – a (3a) bekezdés kivételével – a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot, és”
(2) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a
a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az üzemeltetõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg.”

28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
44. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a kérelem elbírálásához szükséges és az érintett gazdasági társaság a képviselõjének a közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. melléklet I.2. e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. A származás-ellenõrzési nyilvántartásba vétellel egyidejûleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem
benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:]
„e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság esetében
ea) közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyzõ által hitelesített másolatát,
eb) a cég ügyintézõjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.”
[A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány].

29. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá
az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
45.§

(1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„a) a társasági szerzõdés, az alapító okirat, – a (3b) bekezdés kivételével – a képviseletre jogosult személy közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya, illetve – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozói igazolvány, vállalkozói
igazolvány hiányában a nyilvántartási számot tartalmazó hatósági bizonyítvány,”
(másolatát.)
(2) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. §-a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a kérelmezõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
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30. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépõ
kereskedelmérõl szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
46. §

(1) Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépõ kereskedelmérõl
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ügyfél cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, az MKEH az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton,
közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(2) Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépõ kereskedelmérõl
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. mellékellet 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Tevékenységi engedély iránti kérelem kötelezõ mellékletei:)
„2.1. – az 5. § (4) bekezdés kivételével – a kérelmezõ képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy közjegyzõ által hitelesített másolata, illetve az ezekkel egyenértékû,
aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmány;”

47. §

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépõ kereskedelmérõl
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletének „A vállalkozási import engedély iránti kérelem kötelezõ
mellékletei” alcím a) pontjában az „elsõ alkalommal a kérelmezõ képviseletére” szövegrész helyébe az „– az 5. §
(4) bekezdése kivételével – elsõ alkalommal a kérelmezõ képviseletére” szöveg lép.

31. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ
tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
48. §

(1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tevékenységi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„a) a (2a) bekezdés kivételével a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldányát, és a kábítószer-felelõsnek, valamint helyettesének a gazdálkodó szervezet képviseletére
jogosult személy által igazolt aláírás-mintáját,”
(2) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §-a
a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a gazdálkodó szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az EEKH az iratot, valamint a cég cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 29. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletben elõírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel, pszichotróp
anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenõrizhetõek legyenek.”

32. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
49. §

A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha az átvevõ cégjegyzékben nyilvántartott cég a cég cégkivonatát a bányafelügyelet a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”

50. §

Hatályát veszti a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

27921

2012. évi 168. szám

33. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
51. §

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az intézménytörzsbe történõ bejelentkezés papír alapon történõ teljesítése esetén csatolni kell a fenntartó és
a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát.
Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt
a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg.”

34. Záró rendelkezések
52. §

Ez a rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló törvény végrehajtásáról
A Kormány a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
a) mobil fizetési termék: a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás tárgya, amely a szolgáltatásból kialakított,
nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül megvásárolható termék,
b) továbbértékesítési díj: a szolgáltató által a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás továbbértékesítéséért és
a támogatási szolgáltatások ellenértékeként a nemzeti mobil fizetési szervezet részére fizetendõ díj,
c) üzletszabályzat: a nemzeti mobil fizetési szervezet általános szerzõdési feltételeit és az e rendeletben
meghatározott további információkat tartalmazó dokumentum,
d) viszonteladó: a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás igénybe vevõk részére történõ értékesítésével
üzletszerûen foglalkozó ügyfél.

2. A nemzeti mobil fizetési szervezet
2. §

(1) A Kormány nemzeti mobil fizetési szervezetként a Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.-t jelöli ki.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet valamennyi ügyfél számára Magyarország egész területén azonos feltételekkel
biztosítja a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás értékesítését a nemzeti mobil fizetési rendszer útján.
(3) Az informatikáért felelõs miniszter és a nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló
2011. évi CC. törvény (a továbbiakban: Nmftv.) 3. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerzõdést az Európai Unió
mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával
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megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU európai bizottsági határozatban foglaltakkal összhangban köti meg.

II. FEJEZET
A MOBIL FIZETÉSI JOGVISZONY
3. A mobil fizetési jogviszony létrejötte
3. §

(1) A mobil fizetési jogviszonyban a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél számára a nemzeti mobil fizetési rendszer
útján az Nmftv. 4. §-a szerinti központosított mobil értékesítésû szolgáltatást nyújt.
(2) A mobil fizetési szerzõdés – a felek eltérõ megállapodása hiányában – határozatlan idõre jön létre.
(3) Az e rendeletben meghatározott kivételekkel a nemzeti mobil fizetési szervezetet az ügyfél irányában szerzõdéskötési
kötelezettség terheli.

4. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a honlapján a mobil fizetési szerzõdés megkötésére irányuló jognyilatkozat
megtételére alkalmas elektronikus ûrlapot (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) tesz közzé.
(2) Az ügyfél az elektronikus ûrlapot – választása szerint – elektronikus úton vagy két példányban kinyomtatva és aláírva,
postai úton küldi meg a nemzeti mobil fizetési szervezet részére.
(3) Ha az ügyfél a mobil fizetési szerzõdést a nemzeti mobil fizetési szervezet elõtti személyes megjelenés nélkül köti meg,
a nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél egyidejû értesítése mellett – a központosított mobil értékesítésû
szolgáltatások igénybevételét az általános szerzõdési feltételekben meghatározott értékhatárhoz kötheti. Ez esetben
a mobil fizetési szerzõdés az értékhatár figyelembe vételével jön létre.

5. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdés megkötését mindaddig megtagadja, amíg az ügyfél
a) az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét, cég esetén cégnevét,
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és székhelyét a nemzeti mobil fizetési szervezet részére nem közli,
vagy
b) a korábban a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló jogviszonyból eredõ fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdés megkötését megtagadhatja vagy az üzletszabályzatban
meghatározott feltételekhez kötheti, ha az ügyfél nemzeti mobil fizetési szervezettel fennálló korábbi jogviszonya
a nemzeti mobil fizetési rendszer jogszabályellenes használata vagy a jogviszonyból eredõ jogaival való visszaélése
miatt szûnt meg.

4. A mobil fizetési szerzõdés tartalma
6. §

(1) A mobil fizetési szerzõdésben rögzíteni kell
a) a nemzeti mobil fizetési szervezet cégnevét és székhelyét,
b) az ügyfél 5. § (1) bekezdése szerinti adatait,
c) az ügyfél által igénybe venni kívánt központosított mobil értékesítésû szolgáltatás megjelölését és annak
ellenértékét,
d) az ügyfél nemzeti mobil fizetési szervezet által kezelhetõ személyes adatainak körét, az adatkezelés célját és
idõtartamát,
e) az üzletszabályzat elérhetõségét, és
f) a nemzeti mobil fizetési szervezet egyoldalú szerzõdésmódosítására alapot adó feltételek, körülmények
meghatározását.
(2) A mobil fizetési szerzõdésben a felek közös megegyezéssel az ügyfél javára eltérhetnek az e rendeletben
meghatározott feltételektõl, ha az a nemzeti mobil fizetési szervezet által nyújtott szolgáltatást nem veszélyezteti.

7. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet üzletszabályzatot készít, amelyben az Nmftv.-vel és e rendelettel összhangban
– közérthetõen, ellentmondásmentesen és áttekinthetõen, az adott szolgáltatásra értelmezhetõen – legalább
a következõket rögzíti:
a) a nemzeti mobil fizetési szervezet megnevezését, elérhetõségét,
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b)
c)
d)

a nemzeti mobil fizetési szervezet ügyfélszolgálatának elérhetõségeit és nyitvatartási rendjét,
a szerzõdéskötés részletes feltételeit és a szerzõdéskötés részletes eljárási szabályait,
a nemzeti mobil fizetési szervezet által nyújtott szolgáltatások részletes tartalmát, a szolgáltatások minõségére és
biztonságára vonatkozó feltételeket,
e) a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással kapcsolatos mentesség, kedvezmény és az alapjául szolgáló
körülmények igazolására és az ezekre vonatkozó adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat,
f) a hibaelhárítás és a szolgáltatás korlátozása és szünetelése esetén irányadó szabályokat,
g) az ügyfélkapcsolatra vonatkozó részletes szabályokat,
h) az ügyfélpanaszok kezelésének a rendjét, a jogviták kezelésének a módját, az ügyfél által igénybe vehetõ
jogorvoslati lehetõségeket,
i) a nemzeti mobil fizetési szervezet által alkalmazott díjak és továbbhárított költségek megnevezését és mértékét,
a fizetés és a számlázás módját,
j) a nemzeti mobil fizetési szervezet által alkalmazható biztosítékok, illetve a fizetési módok korlátozása
alkalmazásának feltételeit,
k) a viszonteladókra vonatkozó különös rendelkezéseket, valamint
l) az adatkezelésre és az adatbiztonságra vonatkozó részletes követelményeket.
(2) A mobil fizetési szerzõdések esetén szerzõdési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezõtlenül
módosítani, ha a szerzõdés ezt a nemzeti mobil fizetési szervezet számára egyértelmûen meghatározott feltételek
vagy körülmények esetére lehetõvé teszi.
(3) A szerzõdés (2) bekezdés szerinti módosításáról a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfelet legkésõbb a módosítás
hatálybalépését megelõzõ 30. napig az üzletszabályzatban meghatározott módon értesíti.
(4) Az ügyfél a szerzõdés (2) bekezdés szerinti módosítása esetén a mobil fizetési szerzõdést azonnali hatállyal
felmondhatja, erre az ügyfelet a (3) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell. Ha az ügyfél a mobil fizetési
szerzõdést a szerzõdés módosításának hatálybalépéséig azonnali hatállyal nem mondja fel, az a szerzõdés módosítása
elfogadásának minõsül, erre az ügyfelet a (3) bekezdés szerinti értesítésben figyelmeztetni kell.

5. A mobil fizetési termék díja, kényelmi díj, továbbhárított költségek
8. §

(1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az ügyfél a mobil fizetési termék díjaként az adott szolgáltatás nem
a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztüli megvásárlása esetén fizetendõ díjjal megegyezõ összegû díjat fizet.
(2) Az ügyfél a mobil fizetési termék (1) bekezdés szerinti díján felül a nemzeti mobil fizetési szervezet részére az alábbi
szolgáltatások esetében, az alábbi mértékû kényelmi díjat fizet:
a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén tranzakciónként 50 forint,
b) úthasználati jogosultság értékesítése esetén tranzakciónként 80 forint,
c) közlekedési jegy értékesítése esetén tranzakciónként 50 forint,
d) a Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatás esetén tranzakciónként 100 forint.
(3) A kényelmi díjat – a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás sikeres megvásárlása esetén – a nemzeti mobil
fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás díjával együtt számítja fel az ügyfélnek.
(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult a mobil fizetési termék értékesítési folyamatában rendszerint felmerülõ
kommunikáció költségeinek továbbhárítására.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

6. A mobil fizetési szolgáltatás korlátozása
9. §

Az ügyfél a jogviszony fennállása során bármikor meghatározhatja, hogy egy adott hónapban legfeljebb milyen
– kényelmi díjat is magában foglaló – összegben kíván központosított mobil értékesítésû szolgáltatást igénybe venni,
és kérheti, hogy a nemzeti mobil fizetési szervezet e keretösszeg túllépése esetén a központosított mobil értékesítésû
szolgáltatások igénybe vételét korlátozza.

10. §

A nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél egyidejû írásbeli értesítése mellett –az ügyfél vonatkozásában
a szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja, ha
a) tudomást szerez arról, hogy az ügyfélnek a nemzeti mobil fizetési szervezet által kezelt adatai megváltoztak,
az ügyfél aktuális adatai bejelentéséig, szükség esetén igazolásáig,
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ha más használó ugyanazon telefonhívószámra vonatkozóan, a telefonhívószám használatának igazolása mellett
köt mobil fizetési szerzõdést, és az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet felhívásától számított 15 napon belül
nem igazolja a hívószám használatára vonatkozó jogosultságát,
tudomást szerez arról, hogy az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szolgáltatást jogszabályellenesen vagy
a jogviszonyból fakadó jogaival visszaélve használja, a jogellenes vagy visszaélésszerû magatartás
megszüntetéséig, de legfeljebb 15 napig,
az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott
bármely fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó – az esedékességet követõ és a fizetési kötelezettség
elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló – írásbeli felszólítás kézhezvételétõl számított
15 napon belül nem tesz eleget.

7. A mobil fizetési szerzõdés megszûnése
11. §

(1) A mobil fizetési szerzõdés megszûnik
a) a természetes személy ügyfél halála vagy a nem természetes személy ügyfél jogutód nélküli megszûnése esetén,
b) az ügyfél 7. § (4) bekezdése szerinti felmondása alapján,
c) az ügyfél vagy a nemzeti mobil fizetési szervezet 12. § szerinti felmondásával,
d) a felek közös megegyezése alapján.
(2) A felek a mobil fizetési szerzõdés megszûnését követõ 30. napig egymással elszámolnak.

12. §

(1) Az ügyfél a mobil fizetési szerzõdést 15 napos felmondási határidõvel írásban vagy a nemzeti mobil fizetési szervezet
ügyfélszolgálatán szóban bármikor felmondhatja.
(2) Az ügyfél a mobil fizetési szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti mobil fizetési szervezet
a jogviszonyból eredõ kötelezettségeit vétkesen megszegi vagy a jogviszonyból eredõ jogaival visszaél.
(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az ügyfél a nemzeti
mobil fizetési rendszert
a) jogszabállyal ellentétesen vagy
b) a mobil fizetési szerzõdésbõl fakadó jogaival visszaélve
használja, és az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet írásbeli felszólításától számított 15 napon belül nem igazolja,
hogy a jogsértõ vagy visszaélésszerû használatot megszüntette. Az igazolásra nyitva álló határidõn belül az ügyfél
szolgáltatás igénybevételére való jogosultsága szünetel.
(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdést a 10. § d) pontja szerinti korlátozás esetén 30 napos
felmondási határidõvel felmondhatja, ha az ügyfél az írásbeli felszólítás kézhezvételétõl számított legalább 15 nappal
követõ – a fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló – második felszólítás
kézhezvételétõl számított 8 napon belül sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben nem szûnik meg a mobil fizetési szerzõdés, ha az ügyfél a fizetési
kötelezettségének legkésõbb a felmondási határidõ utolsó napján eleget tesz.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott felmondás esetén a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyféllel új mobil fizetési
szerzõdés megkötését meghatározott összeg elõre megfizetéséhez vagy egyéb biztosíték adásához kötheti.
(7) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdést 30 napos felmondási határidõvel felmondhatja, ha
az ügyfél a nemzeti mobil fizetési rendszert egybefüggõ két éves idõtartamban nem veszi igénybe, és ez idõ alatt
a jogviszony további fenntartása iránti nyilatkozatot sem terjeszt elõ, feltéve hogy az ügyfélnek a nemzeti mobil
fizetési szervezettel szemben tartozása nem áll fenn, és a nemzeti mobil fizetési szervezet 22. § (1) bekezdése szerinti
számláján nincs az ügyfél által a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással összefüggésben a nemzeti mobil
fizetési szervezet részére bocsátott pénzeszköz. A mobil fizetési szerzõdés nem szûnik meg, ha az ügyfél a felmondási
határidõ leteltét megelõzõen írásban a jogviszony további fenntartását kifejezetten kéri.
(8) A nemzeti mobil fizetési szervezet felmondása tartalmazza
a) a felmondás e rendeletben meghatározott jogcímét és annak indokát,
b) a felmondási idõt és a felmondási idõ lejártának napját, valamint
c) – ha a felmondás indoka az ügyfél szerzõdésszegése vagy a szolgáltatás nem használata – az ügyfél tájékoztatását
a szerzõdésszegés orvoslására vonatkozó lehetõségrõl.
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8. Az ügyfél adatainak nyilvántartása
13. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél adatait az ügyfél által megadott és ellenõrzött telefonhívószám alapján
tartja nyilván.
(2) Az ügyfél kérheti az õt megilletõ mentességre vagy kedvezményre vonatkozó, az Nmftv. 6. § (2) bekezdése szerinti
adatainak ellenõrzését és rögzítését a nemzeti mobil fizetési szervezet nyilvántartásában.
(3) A mentességre vagy kedvezményre vonatkozó adatokat a nemzeti mobil fizetési szervezet akkor veheti
nyilvántartásba, ha az ügyfél
a) az annak a jogcímét megalapozó okmányt az ügyfélszolgálaton bemutatja,
b) az a) pont szerinti okmány hiteles másolatát a nemzeti mobil fizetési szervezet számára eljuttatja vagy
c) a kedvezményre való jogosultság ellenõrzéséhez szükséges, az Nmftv. 6. § (2) bekezdése szerinti adatokat
a nemzeti mobil fizetési szervezet rendelkezésére bocsátja, egyben bizonyítható módon – különleges adat esetén
írásban –, a mobil fizetési szerzõdés fennállásának idõtartamára hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményre való
jogosultságot a nemzeti mobil fizetési szervezet az annak alapjául szolgáló adatokat nyilvántartó hatóságnál,
bíróságnál vagy más szervnél ellenõrizze.
(4) Az ügyfél írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a (2) bekezdés szerinti mentességre vagy kedvezményre vonatkozó
adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül írásban vagy az ügyfélszolgálaton személyesen bejelenti
a nemzeti mobil fizetési szervezetnek.

9. A nemzeti mobil fizetési rendszer igénybevétele
14. §

(1) Az ügyfél ellenõrzött és nyilvántartásba vett telefonhívószámáról telefonon, rövid szöveges üzenetben vagy
az üzletszabályzatban meghatározott más módon az ügyfél részérõl érkezett, a központosított mobil értékesítésû
szolgáltatás igénybevételére irányuló nyilatkozatot a mobil fizetési jogviszony keretében a nemzeti mobil fizetési
szervezet az ügyfél ügyfélrendelkezéseként fogadja el.
(2) Annak a biztosítása, hogy a telefonhívószám az ügyfél rendelkezése alatt álljon, az ügyfél felelõssége.

15. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a beérkezett ügyfélrendelkezés formai vizsgálatát haladéktalanul, de legfeljebb
annak beérkezésétõl számított 60 másodpercen belül feldolgozza, és ha az a jogszabályban és az üzletszabályzatban
meghatározott feltételeknek
a) nem felel meg, a szabályszerû ügyfélrendelkezés követelményeire való hivatkozást tartalmazó hibaüzenetet küld
az ügyfélnek,
b) megfelel, az ügyfélrendelkezésnek megfelelõen jár el.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfélrendelkezés teljesítésérõl vagy
annak sikertelenségérõl haladéktalanul, a mobil fizetési szerzõdésben meghatározott módon az ügyfél részére
visszaigazolást küld. Ha az adott mobil fizetési termék igénybevételéhez egyedi azonosítóra van szükség, azt a mobil
fizetési szervezet igényli meg a szolgáltatótól, és a visszaigazolásban közli az ügyféllel.
(3) Ha az ügyfélrendelkezés sikerességét a nemzeti mobil fizetési szervezet nem igazolja vissza, az ügyfél a szolgáltatás
igénybevételére, a szolgáltató és a nemzeti mobil fizetési szervezet pedig a díjra nem jogosult.

16. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszer elérhetõségét havi szinten legalább 98%-ban
biztosítja. A nemzeti mobil fizetési rendszer akkor minõsül elérhetõnek, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer legalább
egy igénybe vételi módon képes az ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására.
(2) A rendelkezésre állási kötelezettségbe nem számít bele, ha a kiesés a közremûködõ elektronikus hírközlési szolgáltató
szolgáltatási paraméterei vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás rendelkezésre állásának a hiánya miatt
következett be.

17. §

(1) A központosított mobil értékesítésû szolgáltatás ügyfél általi igénybevételérõl, annak díjáról, a kényelmi díjról,
valamint a továbbhárított költségekrõl a nemzeti mobil fizetési szervezet elektronikus számlát készít a felhasználás
gyakoriságától függõen legfeljebb 15 naponta, de legalább havonta, amelyet az üzletszabályzatban meghatározott
módon kézbesít az ügyfél részére. Az ügyfél kérésére a nemzeti mobil fizetési szervezet nyomtatott formában is
megküldi a számlát az ügyfélnek.
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(2) Az ügyfél az (1) bekezdés szerinti díjakat és továbbhárított költségeket a mobil fizetési szerzõdésben meghatározott
módokon fizetheti meg.
(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet – az ügyfél elõzetes értesítését követõen – az üzletszabályzatban meghatározott
esetekben korlátozhatja az ügyfél által igénybe vehetõ fizetési módokat, illetve elõírhatja, hogy az ügyfél csak az általa
elõre befizetett összegek terhére veheti igénybe a szolgáltatást, így különösen ha az ügyfél korábbi fizetési késedelme
azt indokolja.

10. Fogyasztóvédelem és panaszkezelés
18. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az üzletszabályzatot
a) az ügyfélszolgálatán és honlapjának nyitóoldalán könnyen elérhetõ módon, keresésre alkalmas formában
elektronikus úton tárolható, megjeleníthetõ, kereshetõ valamint nyomtatható formában, elõzetes regisztrációt
nem igénylõ módon, ingyenesen közzéteszi,
b) az ügyfél kérésének megfelelõ módon tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, valamint
– az elõállítás tényleges költségeit meg nem haladó költségtérítés ellenében – nyomtatott formában az ügyfél
rendelkezésére bocsátja.
(2) Az ügyfél kérésére a nemzeti mobil fizetési szervezet biztosítja, hogy az ügyfél a forgalmazási és számlázási adatok
törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendõ díjak és költségek számításához szükséges forgalmazási és
számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

19. §

A nemzeti mobil fizetési szervezet az Nmftv. 8. § (1) bekezdése szerinti ügyfélszolgálatára beérkezett bejelentéseket és
panaszokat – a díjreklamáció kivételével – feldolgozza, és 72 órán belül, ha a bejelentés vagy a panasz
a) megalapozott, a jogszabályoknak és az üzletszabályzatnak megfelelõ mûködés helyreállítása iránt intézkedik és
errõl az ügyfelet – választása szerint – telefonon vagy írásban tájékoztatja,
b) megalapozatlan, errõl az ügyfelet – választása szerint – telefonon vagy írásban, az Nfmtv. 8. § (2) bekezdés
c) pontjának is megfelelõen tájékoztatja.

20. §

(1) Az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet által megállapított szolgáltatási és kényelmi díj, illetve továbbhárított
költség összegét az ügyfélszolgálaton elõterjesztett díjreklamációban vitathatja.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációt nyilvántartásba veszi. A díjreklamáció elbírálása alatt
a) a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél részére a szolgáltatást nem korlátozhatja, és a mobil fizetési
szerzõdését nem mondhatja fel, továbbá
b) a fizetésre vonatkozó határidõk nyugszanak.
(3) Ha az ügyfél a nemzeti mobil fizetési szervezet által követelt díj, illetve továbbhárított költség összegszerûségét vitatja,
a nemzeti mobil fizetési szervezetnek kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstõl védett és
számlázási rendszere zárt, a díj, illetve költség számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkezõ bizonyításig
nem terheli számlázási rendszere zártságának vonatkozásában külön bizonyítási kötelezettség a nemzeti mobil
fizetési szervezetet, ha a rendszer zártságát az informatikáért felelõs miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja.
(4) Ha a nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációnak helyt ad, a díjkülönbözetet és annak a díj, illetve költség
befizetésének napjától járó kamatait az ügyfél számára jóváírja.
(5) Ha a nemzeti mobil fizetési szervezet a díjreklamációnak nem ad helyt, arra a panasz és a bejelentés elutasítására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

21. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással kapcsolatban beérkezett
panaszt, bejelentést, a panaszt, bejelentést tevõ egyidejû értesítése mellett – a panasszal vagy bejelentéssel
kapcsolatban a rendelkezésére álló információkkal együtt – a szolgáltató részére haladéktalanul továbbítja.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti panasz, bejelentés alapján megtett intézkedésérõl a nemzeti mobil fizetési
szervezetet kérésére tájékoztatja.
(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató köteles a panaszok és bejelentések kezelése körében
együttmûködni, az ahhoz szükséges információkat egymás részére átadni.
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11. Az ügyfélpénzek védelme
22. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a központosított mobil értékesítésû szolgáltatáshoz kapcsolódó befizetések
elkülönített kezelése érdekében az ügyféltõl átvett pénzeszközöket köteles az Európai Unió tagállamában vagy
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézetnél
a saját pénzeszközeitõl elkülönített számlán tartani. A központosított mobil értékesítésû szolgáltatáshoz
kapcsolódóan az ügyféltõl átvett pénzeszközökkel a nemzeti mobil fizetési szervezet sajátjaként nem rendelkezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számlán lévõ pénzeszköz kizárólag a központosított mobil értékesítésû szolgáltatáshoz
kapcsolódóan e rendelet elõírásai alapján használható fel.
(3) Az ügyfél a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás ellenértékét az (1) bekezdés szerinti számlára utalja.
Az ügyfelet az általa a nemzeti mobil fizetési szervezet felé megfizetett összeg után kamat nem illeti meg.
(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet a 17. § szerinti számlázás során és az ügyfél ez irányú kérelmére bármikor az ügyfél
által a (3) bekezdés szerint megfizetett összegek felhasználásáról és aktuális egyenlegérõl az ügyfelet tájékoztatja.
(5) A nemzeti mobil fizetési szervezet a (3) bekezdés szerinti befizetésre vonatkozó nyilvántartását úgy vezeti, hogy
a) abból pontosan megállapítható legyen az ügyfelektõl a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással
összefüggésben a nemzeti mobil fizetési szervezet részére bocsátott pénzeszközök mennyisége és felhasználása,
a megfizetés és a felhasználás idõpontja,
b) az alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfelek és a nemzeti mobil fizetési szervezet
pénzeszközeinek elkülönített nyilvántartása, és
c) az valós képet mutasson az ügyfeleknek a nemzeti mobil fizetési szervezettel szemben fennálló mindenkori
összesített pénzkövetelésérõl.
(6) A nemzeti mobil fizetési szervezet a mobil fizetési szerzõdés megszûnése esetén az általa készített elszámolás során
az ügyfél által megfizetett és fel nem használt összeget az ügyfél számára visszafizeti.

12. Viszonteladói szerzõdés
23. §

A viszonteladói szerzõdés keretében a viszonteladó megvásárolja a központosított mobil értékesítésû szolgáltatást
a nemzeti mobil fizetési szervezettõl, és azt az üzletszabályzatban elõírt követelmények betartása mellett, saját
szerzõdési feltételei alkalmazásával továbbértékesíti az igénybe vevõ számára.

24. §

(1) A viszonteladói szerzõdésre a mobil fizetési szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket az ezen alcímben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A viszonteladó nem jogosult olyan, mentességet vagy kedvezményt tartalmazó mobil fizetési termék
továbbértékesítésére, amellyel kapcsolatosan a mentesség vagy kedvezmény igénybevétele jogszerûségének
megállapítása az értékesítés során történik, feltéve hogy a jogosultság megállapítása személyes adat kezelését teszi
szükségessé.
(3) A viszonteladói szerzõdést írásba kell foglalni.
(4) A viszonteladói szerzõdés létrehozásával, a viszonteladás kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségeiket
a felek maguk viselik.

25. §

(1) A viszonteladó és az igénybe vevõ közötti, az ügyfélrendelkezéssel kapcsolatos kommunikáció bonyolítása, valamint
az ügyfélrendelkezésnek a nemzeti mobil fizetési szervezethez történõ továbbítása a viszonteladó feladata.
(2) A viszonteladó köteles tájékoztatni az igénybe vevõt, hogy a szolgáltatása a nemzeti mobil fizetési szervezet által
értékesített, központosított mobil értékesítésû szolgáltatásokon alapul.

26. §

(1) A központosított mobil értékesítésû szolgáltatást viszonteladón keresztül megvásároló igénybe vevõ részére
a nemzeti mobil fizetési szervezet közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhetõ felületéhez, amelyen
követheti az általa igénybevett központosított mobil értékesítésû szolgáltatásokat, és közvetlen panaszkezelési
szolgáltatást vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás nem kizárólagos, az nem érinti a viszonteladó kötelezettségét önálló
ügyfélszolgálat és panaszkezelés biztosítására.
(3) A viszonteladó az igénybe vevõt köteles tájékoztatni az (1) bekezdés szerinti lehetõségrõl.
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(4) A nemzeti mobil fizetési szervezet általi panaszkezelés érdekében az ügyfélrendelkezés továbbítása és feldolgozása
során
a) a felek egyedi és közös tranzakció azonosítót hoznak létre, és
b) a viszonteladó az ügyfélrendelkezés teljesítéséhez szükséges azonosítón túl a viszonteladó által létrehozott és
az igénybe vevõ által is ismert egyedi ügyfél azonosítót is közli a nemzeti mobil fizetési szervezettel.
27. §

(1) A viszonteladó által fizetendõ díjakról és továbbhárított költségekrõl a nemzeti mobil fizetési szervezet havonta
összesítõ számlát készít, amelyet a viszonteladó a számla keltétõl számított 30 napon belül átutalás útján fizet meg
a nemzeti mobil fizetési szervezetnek.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult biztosítékot kérni a viszonteladótól a viszonteladó által fizetendõ díjak és
továbbhárított költségek fedezetének biztosítására.
(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet viszonteladói szerzõdést 30 napos felmondási határidõvel felmondhatja, ha a vele
szemben fennálló és esedékessé vált, elismert vagy nem vitatott bármely fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó
– az esedékességet követõ és a fizetési kötelezettség elmulasztásának a jogkövetkezményeit is magában foglaló –
felszólítás kézhezvételétõl számított legalább 15 nappal követõ – felszólítás kézhezvételétõl számított 8 napon belül
sem tesz eleget.

III. FEJEZET
A SZOLGÁLTATÓI SZERZÕDÉS
13. A szolgáltatói szerzõdés tartalma, létrejötte
28. §

(1) A szolgáltatói szerzõdés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet harmadik személyek részére továbbértékesíti
a szolgáltató által nyújtott központosított mobil értékesítésû szolgáltatást és támogatási szolgáltatásokat nyújt
a szolgáltató részére, a szolgáltató pedig továbbértékesítési díjat fizet a nemzeti mobil fizetési szervezet részére.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltatói szerzõdésekkel kapcsolatban a szolgáltatók közötti egyenlõ elbánás
elvének megtartásával jár el.

29. §

(1) A szolgáltatói szerzõdés megkötését
a) az Nmftv. 2. § a)–c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé a nemzeti mobil fizetési szervezet
kezdeményezi,
b) az Nmftv. 2. § d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a nemzeti mobil fizetési szervezet egymás felé
egyaránt kezdeményezheti.
(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltatói szerzõdés megkötéséhez szükséges információk közlésére hívhatja fel
a szolgáltatót, a teljesítéshez szükséges ésszerû határidõ megállapításával.
(3) A (2) bekezdés szerinti információk szolgáltatását követõ 30 napon belül a nemzeti mobil fizetési szervezet
szolgáltatás-bevezetési javaslatot tesz a szolgáltató részére, amelyben meghatározza
a) a mobil fizetési termék bevezetésének napját,
b) a nemzeti mobil fizetési rendszerhez való csatlakozás mûszaki feltételeit,
c) azokat a feltételeket, amelyeket a szolgáltatónak a mobil fizetési termék meghatározásakor figyelembe kell
vennie,
d) az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendõket a mobil fizetési termék bevezetésével összefüggésben.
(4) A szolgáltatói szerzõdés a szolgáltatás-bevezetési javaslat szolgáltató általi elfogadását követõen írásban,
határozatlan idõre jön létre. A felek a szolgáltatói szerzõdésben e rendelet rendelkezéseitõl nem térhetnek el.
(5) A szolgáltatói szerzõdés létrehozásával, a továbbértékesítés kiépítésével kapcsolatos költségeiket a felek maguk
viselik.

30. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az üzletszabályzat szolgáltatóra vonatkozó rendelkezésében a 7. §
(1) bekezdésében meghatározottakon túl a következõket rögzíti
a) a szolgáltatói jogviszony részletes tartalmát, a támogatási szolgáltatások minõségére és biztonságára vonatkozó
feltételeket,
b) a hibaelhárításra és a támogatási szolgáltatások szünetelése esetén irányadó szabályokat,
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c)

a továbbértékesítési díjelszámolásának és kifizetésének, továbbá a túlzott mértékû továbbértékesítési
díjvisszatérítésének részletes szabályait, és
d) a 35. § szerinti kötbér megállapításának és megfizetésének részletes szabályait.
(2) A szolgáltatói szerzõdés valamely feltételének egyoldalú módosítására, az arra vonatkozó értesítésre és az ahhoz
kapcsolódó azonnali hatályú felmondásra a 7. § (2)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél alatt
a szolgáltatót kell érteni.

14. A továbbértékesítési díj
31. §

(1) A továbbértékesítési díj alapja az ügyfél által a 8. §(1) bekezdése szerint fizetendõ nettó díj, mértéke
a) várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítése esetén 10%,
b) úthasználati jogosultság értékesítése esetén 5%,
c) közlekedési jegy értékesítése esetén 5%.
(2) A (1) bekezdés szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

32. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig elszámolást készít a szolgáltató
részére a tárgyhónapban értékesített mobil fizetési termék mennyiségrõl és értékérõl.
(2) Ha a mobil fizetési termék értékesítésének kezdõ napja nem a hónap elsõ napjára esik, az (1) bekezdéstõl eltérõen
az elsõ elszámolási idõszak a mobil fizetési termék értékesítésének kezdõ napján kezdõdik és az azt követõ hónap
végéig tart.
(3) Az elszámolási idõszakban a mobil fizetési szervezet által értékesített mobil fizetési termékek után a szolgáltatót
megilletõ díj a tárgyhónapot követõ 30. napig, a szolgáltató által kiállított számla alapján esedékes.

15. A támogatási szolgáltatások
33. §

(1) A szolgáltatói szerzõdés alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet az Nmftv. 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások
körében az e §-ban meghatározott támogatási szolgáltatásokat nyújtja a szolgáltató részére.
(2) A várakozási (parkolási) közszolgáltatás értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet
a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) elindítja és leállítja a szolgáltatást,
c) méri a parkolási idõt,
d) adatot szolgáltat a szolgáltató ellenõre számára és informatikai támogatást nyújt az ellenõrzéshez,
e) kiválasztja a zónának megfelelõ tarifát és kiszámítja a parkolási díjat,
f) figyelembe veszi a zóna sajátos szabályait,
g) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülõ ügyfélpanaszokat.
h) kezeli az ügyfelek által téves zónakijelöléssel indított parkolások elszámolását az érintett szolgáltatók között,
i) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.
(3) Az úthasználati jogosultság értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet
a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) megállapítja az ügyfél által fizetendõ díjat,
c) adatot szolgáltat a szolgáltató nyilvántartásához és az ellenõrzéshez,
d) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülõ ügyfélpanaszokat, és
e) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.
(4) A közlekedési jegy értékesítésével kapcsolatban a nemzeti mobil fizetési szervezet
a) beazonosítja az ügyfelet, és megvizsgálja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát,
b) megállapítja az ügyfél által fizetendõ jegyárat,
c) technológiai támogatást nyújt és adatot szolgáltat a szolgáltató által végzett ellenõrzéshez,
d) kezeli a szolgáltató szolgáltatásával szemben felmerülõ ügyfélpanaszokat és informatikai támogatást nyújt
az ellenõrzéshez, és
e) statisztikai adatokat szolgáltat a szolgáltatónak.
(5) A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult olyan támogatási szolgáltatás
nyújtására, amelynek keretében a szolgáltató javára elvégzi a mentességre vagy kedvezményekre való jogosultság
ellenõrzésével és igazolásával kapcsolatos egyes feladatokat.
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16. Rendelkezésre állás, kötbér
34. §

(1) A nemzeti mobil fizetési szervezet a szolgáltató felé biztosítja a nemzeti mobil fizetési rendszer e §-ban meghatározott
szintû rendelkezésre állását.
(2) A szolgáltató mobil fizetési termékeinek az ügyfelek számára a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül havi szinten
legalább 98%-ban elérhetõnek kell lennie. A mobil fizetési termék akkor minõsül elérhetõnek, ha a mobil fizetési
rendszer képes az adott mobil fizetési termékre vonatkozó ügyfélrendelkezések fogadására és feldolgozására,
legalább egy csatorna igénybe vételével.
(3) A nemzeti mobil fizetési rendszernek az ellenõrzések informatikai támogatásához havi szinten legalább 98,5%-ban
elérhetõnek kell lennie.
(4) A rendelkezésre állási kötelezettség a nemzeti mobil fizetési szervezetet az érdekkörében terheli. A rendelkezésre állás
elmulasztása – további vizsgálat nélkül – annyiban a nemzeti mobil fizetési szervezet érdekkörén kívül következik be,
ha az a közremûködõ elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatási paraméterei, vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatás rendelkezésre állásának a hiánya miatt következett be.

35. §

(1) Ha a nemzeti mobil fizetési rendszer egy naptári hónapban nem teljesíti az e rendeletben meghatározott
rendelkezésre állási szintet, a nemzeti mobil fizetési szervezet a (2) bekezdésben meghatározott mértékû kötbért fizet
a szolgáltató részére.
(2) A kötbér mértéke a (3) bekezdés szerinti kötbéralap
a) 10%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 34. § (2) bekezdése szerinti 98%-os vagy a 34. §
(3) bekezdése szerinti 98,5%-os szintet nem éri el, de a 97%-os szintet meghaladja,
b) 15%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 97%-os szintet nem éri el, de a 95%-os szintet
meghaladja,
c) 20%-a, ha a nemzeti mobil fizetési rendszer rendelkezésre állása a 95%-os szintet nem éri el.
(3) A kötbér alapja a tárgyidõszakot megelõzõ 6 hónap – vagy a szolgáltatói szerzõdés hatályának a tárgyidõszakot
megelõzõ idõszakának, ha ez rövidebb, mint 6 hónap –átlagában a szolgáltató központosított mobil értékesítésû
szolgáltatásainak továbbértékesítése után a nemzeti mobil fizetési szervezetet megilletõ havi nettó
továbbértékesítési díj.
(4) A kötbér a tárgyhavi elszámolást követõ elszámoláskor esedékes.

17. A szolgáltatói szerzõdés módosítása és megszûnése
36. §

(1) A szolgáltató ésszerû idõben tájékoztatja a mobil fizetési szervezetet minden olyan körülmény megváltozásáról, amely
kihatással van a szolgáltatói szerzõdésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.
(2) A szolgáltatói szerzõdés módosítására a megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

37. §

(1) A felek bármelyike felmondhatja a szolgáltatói szerzõdést, ha a Nmftv. szerinti szerzõdéskötési kötelezettség már nem
terheli.
(2) A felek a szolgáltatói szerzõdés megszûnését követõ 30. napig egymással elszámolnak.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. Hatályba léptetõ rendelkezés
38. §

Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
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19. Az Európai Unió jogának való megfelelés
39. §

E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzõk
nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. §, valamint a 6–18. § tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §

2. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzõk a Tv. 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai
továbbképzési kötelezettségüket a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kell teljesíteniük a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.”
(2) Az Áhsz. 45. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti továbbképzés teljesítése során a könyvviteli szolgáltatást végzõknek 12 kreditpontot az
államháztartási szakterületre minõsített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük.”
Hatályát veszti az Áhsz. 45. § (3) és (4) bekezdése.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„d) a könyvviteli szolgáltatást végzõk kreditrendszerû továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minõsítési
eljárást kezdeményezõ és szakmai szervezetnek minõsített szervezetekre,
e) a könyvviteli szolgáltatást végzõk kreditrendszerû továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai kiadványaik
kreditpont-minõsítési eljárását kezdeményezõ, valamint a minõsített kiadványok kiadására jogosult szervezetekre.”
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4. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány
a) ipari, mezõgazdasági, erdõgazdasági, állami gazdasági, termelõszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi),
közlekedési, építõipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben,
illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést,
b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést, felsõfokú államháztartási
szakképesítést, illetve felsõfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és
a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést,
c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes
könyvelõi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi
szakterületen szerzett szakképesítést,
d) egyéb szervezeti (nonprofit), illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést
igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit)
szakterületen szerzett szakképesítést,
e) IFRS szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az
igazolványban és a nyilvántartásban az IFRS szakterületen szerzett szakképesítést
kell megjelölni.”

5. §

A Rendelet 4. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételét végzõ szervezetként, valamint az e rendelet hatálya alá
tartozó könyvviteli szolgáltatást nyújtók tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány
a számviteli szabályozásért felelõs minisztert (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végzõ szervezet) jelöli ki.”

6. §

(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak
szerint kell megküldeni a pénzügyminiszter részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„b) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség
teljesítését igazoló dokumentumok másolatát,”
(2) A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Ha a 8. § (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott,
a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal
bejelenteni a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek a 10/C. §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez
mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában elõírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is.”

7. §

A Rendelet 8/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõ természetes személy
(a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény), továbbá a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelölésérõl, valamint
a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) elõírásait az e §-ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés a) pont aa)–ad) és af) alpontjában szereplõ adatokat,
b) az elismerési kormányrendelet 3. §-a szerinti adatokat.”

8. §

A Rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési
kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmezõ nyilatkozik arról, hogy
a) minden tõle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és csatolja
a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, továbbá
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b) a kérelmével érintett továbbképzési idõszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követõen nem
végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló,
egyszerûsített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.
(2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követõ évben, március 31-éig lehet elõterjeszteni
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnél.
(3) Egymást követõ két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.
(4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.”
9. §

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A számviteli törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás
végzésére engedéllyel rendelkezõ személyt a nyilvántartásba vételét követõ továbbképzési évtõl kezdõdõen terheli.
A továbbképzési év január 1-jétõl december 31-éig tart.”
(2) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ
szervezetek 10/A. § (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minõsítési eljárással
kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.”
(3) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából – a 10/B. § (7) és
(12) bekezdésében foglaltakon túlmenõen – az olyan továbbképzõ szervezet által folytatott, kreditpont-minõsítési
eljárás során minõsített képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. §-ban meghatározott
akkreditációs feltételeknek. Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az
egységes Kormányzati Portálon közleményben, a 10/A. § (1) bekezdés szerinti akkreditációs eljárás befejezését követõ
hónap végéig közzéteszi.”

10. §

(1) A Rendelet 10/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a felnõttképzési
intézmény-akkreditációval rendelkezõ intézmény (a továbbiakban: szervezet) végezhet, amely megfelel
a (4) bekezdés szerinti feltételeknek.
(2) A szervezet az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint jelenti be
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek. A bejelentést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal,
a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek benyújtani.
(3) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az akkreditációs eljárás során, a bejelentést követõen ellenõrzi, hogy
a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és szükség esetén
hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétõl számított nyolc
napig van lehetõsége.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési
gyakorlattal,
b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az adott
továbbképzési évet megelõzõ öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási
gyakorlattal és az oktatott témának megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ oktatói kapacitással,
c) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással
kapcsolatos nyilvántartási rendszert is, valamint
d) az akkreditációs eljárás megkezdése elõtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette.”
(2) A Rendelet 10/A. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A továbbképzésben való közremûködésre felkért, eseti megbízással foglalkoztatott oktatók esetében az oktatók
szakirányú felsõfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, továbbá az oktatók
nyilatkozatát, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, a szervezetnek az oktatók foglalkoztatását megelõzõen be kell
kérnie és az oktató utolsó eseti megbízásától számított, a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti általános
iratmegõrzési idõ leteltéig meg kell õriznie.”
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(3) A Rendelet 10/A. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal a § a következõ
(11a)–(11c) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a szervezet e rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését, illetve
a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét folyamatosan ellenõrzi. Az ellenõrzés
során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenõrzésre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével. Abban az esetben, ha
valószínûsíthetõ, hogy a szervezet az akkreditációs eljárás vagy a mûködése során megtévesztõ vagy valótlan adatokat
közölt, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet soron kívüli hatósági ellenõrzést folytat le.
(11a) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a szervezet továbbképzési tevékenységét nem az
e rendeletben elõírt feltételek és az akkreditációs kérelemben foglaltak szerint végzi,
a) elsõ alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet felhívja a szervezetet
a szabálytalanság megszüntetésére,
b) ugyanazon továbbképzési évben második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt
végzõ szervezet két hónapra felfüggeszti a szervezet továbbképzés szervezésére való jogosultságát,
c) ugyanazon továbbképzési évben harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt
végzõ szervezet visszavonja az akkreditációt.
(11b) A (11) bekezdés szerinti ellenõrzésre a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által megbízólevéllel erre
feljogosított személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenõrzést végzõ személy nevét, továbbá, hogy mely
szervezetnél, mely idõszakban, mely kötelezettségek ellenõrzésére jogosult.
(11c) A (11) bekezdés szerinti ellenõrzés a továbbképzési tevékenységhez kapcsolódó iratokra vonatkozó,
felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti általános iratmegõrzési idõ leteltéig folytatható le.”
(4) A Rendelet 10/A. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(12) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet visszavonja továbbá az akkreditációt akkor, ha
a) a szervezet két egymást követõ továbbképzési évben könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésére irányuló
tevékenységet nem végez,
b) megállapítást nyer, hogy a szervezet a 10/A. §-ban foglalt feltételeknek az akkreditációs eljárás idõpontjában nem
felelt meg, vagy ezen feltételek az eljárás lefolytatását követõen már nem állnak fenn,
c) a szervezet azt maga kérelmezi,
d) a szervezet jogutód nélkül megszûnik.
(13) Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11a) bekezdés c) pontja,
valamint (12) bekezdés b) pontja szerinti visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.”
11. §

A Rendelet 10/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10/B. § (1) A szakmai továbbképzésre kötelezett könyvviteli szolgáltatást végzõ személy (a továbbiakban:
továbbképzésre kötelezett) a 10. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti
kreditpont-minõsítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(2) A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell
megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetõk
figyelembe a következõ évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából.
(3) A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minõsített szakmai továbbképzésen kell
teljesíteni.
(4) A továbbképzésre kötelezettnek a (2) bekezdés szerinti kreditpont értékbõl minden szakterületen, amelyen
regisztrációval rendelkezik, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minõsített speciális továbbképzéseken kell
megszereznie.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésébe nem számít be a (7), illetve a (12) bekezdésnek
megfelelõen megszerzett kreditpontok értéke.
(6) A továbbképzéseken való részvételt követõen – a továbbképzések e rendelet szerinti lebonyolításának
nyilvántartásba vételt végzõ szervezet általi ellenõrzése céljából – a továbbképzésre kötelezett a nevének és
regisztrációs számának megadásával az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes
felületen keresztül véleményezheti és értékelheti az általa teljesített továbbképzés szervezésének és lebonyolításának
minõségét.
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(7) Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha
a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a (8) bekezdés szerinti szakmai szervezet tagjaként – jogosult
a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezetnek minõsül a honos joga alapján létrejött azon társadalmi
szervezet, köztestület vagy felnõttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezõ szervezet, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:
a) az adott továbbképzési év kezdetét megelõzõen legalább 2 évvel megkezdte tevékenységét, amelynek során
a pénzügyi ágazatba tartozó témakörökben szakmai konzultációk, képzések, szakmai rendezvények szervezését is
végzi tagjai számára,
b) nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken évente
legalább 200 különbözõ, könyvviteli szolgáltatást végzõ személy jogosult részt venni tagként,
c) évente legalább 5 olyan szakmai konzultációt, képzést, szakmai rendezvényt szervez, amely lehetõséget biztosít
a könyvviteli szolgáltatást végzõ tagok számára a tevékenységük gyakorlása során felmerült kérdések megvitatására.
(9) A (7) bekezdés szerinti kreditpont elismerésének feltétele, hogy a (8) bekezdés szerinti szervezet kérje
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezettõl szakmai szervezetként történõ elismerését (a továbbiakban: szakmai
szervezeti minõsítési eljárás). Szakmai szervezeti minõsítési eljárás iránti kérelmet a 12. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal lehet benyújtani a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek.
(10) A szakmai szervezet a (7) bekezdés szerinti jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére,
valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követõ január 31-ig a jogosult nevét, anyja nevét, születési idejét
és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre
a célra rendszeresített internetes felületen keresztül.
(11) A (7)–(8) bekezdés alkalmazásában szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben
3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet
tagjának minõsül az a természetes személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan,
és a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai
szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni.
(12) Amennyiben a továbbképzésre kötelezett az adott továbbképzési évben valamely 10/F. § szerint kreditpontra
minõsített – papír alapú vagy elektronikus – kiadvány megvásárlását igazolja, akkor továbbképzési évenként
a kiadvány kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe. A kiadvány
megvásárlását a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes
felületen keresztül igazolhatja, a nevének, a regisztrációs számának, valamint a kiadvány vásárlásakor kapott számla
másolatának megküldésével. A kreditpontra minõsített kiadvány vásárlásáról szóló számla akkor fogadható el
a továbbképzés teljesítésének igazolásaként, ha az a kiadvány egyértelmû beazonosítását lehetõvé teszi, valamint
tartalmazza a kiadványt felhasználó továbbképzésre kötelezettek nevét és regisztrációs számát. A számlán szereplõ
minõsített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti e kreditpont
elszámolását.”
12. §

(1) A Rendelet a következõ 10/D. és 10/E. §-sal egészül ki:
„10/D. § (1) Kreditpont-minõsítési eljárás keretében az akkreditált szervezet továbbképzési programját – minõsítésre –
a 10. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemmel nyújthatja be a nyilvántartásba vételt végzõ
szervezetnek.
(2) A szabályszerûen benyújtott (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a program szakmai tartalmára, aktualitására,
idõtartamára, a tartalom és az idõkeret összhangjára, valamint elméleti és gyakorlati jellegére figyelemmel kell
a továbbképzési program kreditpont-értékét meghatározni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikusan vagy papír alapon kell benyújtani.
(4) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmek elbírálása során ellenõrzi, hogy
a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben és a továbbképzési programokra vonatkozóan
meghatározott követelményeknek, és szükség esetén tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel a szervezetet.
A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívásról való tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül van
lehetõsége.
(5) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a minõsített továbbképzési programok és szakmai kiadványok adatait
a kreditpont-minõsítési eljárás befejezését követõ hónap 15-éig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon,
a program szakterületi besorolásával, témakör szerinti besorolásával, kreditpont-értékével, amennyiben a program
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több témakört lefed, témakörönkénti kreditpont-értékével és oktathatósági idõszakával (a továbbiakban:
elszámolhatósági idõszak) együtt.
(6) A minõsített továbbképzési program minõsítése az elszámolhatósági idõszak alatt, de legkésõbb visszavonásig
hatályos.
(7) Amennyiben valamely akkreditált szervezet másik akkreditált szervezet kreditpont-minõsítési eljárásban már
minõsített továbbképzési programját változatlan tartalommal, a továbbképzési program elszámolhatósági idõszakán
belül a saját neve alatt kívánja megvalósítani, akkor a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú egyszerûsített
kreditpont-minõsítési eljárásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet részére.
A kérelemhez csatolni kell az akkreditált szervezetnek a már minõsített továbbképzési programra vonatkozó
felhasználási jogát igazoló megállapodást is.
(8) A kreditpont-minõsítési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.
10/E. § (1) Amennyiben a kreditpont-minõsítési eljárás iránti kérelemben foglalt képzés elektronikus képzési formában
valósul meg, a továbbképzési program akkor minõsíthetõ, amennyiben az elektronikus képzési rendszer elektronikus
naplója által rögzítetten biztosított, valamint a továbbképzésen való részvételkor és azt követõ 5 évig ellenõrizhetõ,
hogy a továbbképzésre kötelezett
a) a bejelentkezéstõl a továbbképzés teljes idõtartama alatt a továbbképzésen részt vett,
b) a továbbképzés oktatási programjának egészét teljesítette,
c) részére a továbbképzés teljesítésérõl szóló igazolás a továbbképzés teljesítését követõen, de legkésõbb 10 napon
belül kiállításra került.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési forma esetén a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell az
elektronikus képzési formában lebonyolításra kerülõ továbbképzés oktatási programját, valamint az elektronikus
képzési rendszer mûködésének bemutatását, ide értve az igazolás kiállítását, a résztvevõk nyilvántartását és az
ellenõrzés módszerét is.”
(2) A Rendelet a következõ 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § (1) Szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetek kreditpont-minõsítési eljárás keretében kérhetik
szakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását a nyilvántartásba vételt végzõ szervezettõl a 13. számú
mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem benyújtásával.
(2) A szakmai kiadvány minõsítéséhez a kérelemhez mellékelni kell a minõsítendõ kiadvány 2 példányát, illetve
elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.
(3) Szakmai kiadvány minõsítésére vonatkozó kérelmet bármely szakmai kiadványt kiadó szervezet benyújthat.
(4) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minõsíthetõk a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem,
a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. Szakmai folyóiratok esetében
kreditpont érték legalább fél éves elõfizetés esetére állapítható meg.”
(3) A Rendelet a következõ 10/G. és 10/H. §-sal egészül ki:
„10/G. § Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:
a) a továbbképzéseket a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt
idõtartamban szervezni és lebonyolítani,
b) amennyiben azt a 10/D. § (1) bekezdés szerinti kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi
résztvevõ számára térítésmentesen biztosítani információs anyagot,
c) legalább 10 nappal a továbbképzés idõpontját megelõzõen bejelenteni az 5. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal a tervezett továbbképzések helyét, idõpontját; elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal az
elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelõzõen kell megtenni, valamint hozzáférést kell biztosítani az
elektronikus képzés továbbképzési programjához,
d) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal; elektronikus képzés esetén regisztrálnia kell az elektronikus képzési programot teljesítõket,
e) az elszámolhatóság idõszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való
részvételrõl, a továbbképzés idõpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzésen
résztvevõk részére a 11. számú mellékletben meghatározott adattartalommal,
f) összesített jegyzéket készíteni a továbbképzésen résztvevõk adatairól – a továbbképzésen való részvételi
kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében meghatározott
adattartalommal, amelyet
fa) az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes felületen keresztül vagy
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fb) egyéb elektronikus adathordozón, táblázatkezelõ program által támogatott formátumban
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet részére a továbbképzés lebonyolítását követõ egy hónapon belül megküld,
g) a továbbképzésekrõl olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl egyértelmûen nyomon követhetõ, hogy
a továbbképzésen részt vevõ személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást.
10/H. § E rendelet alkalmazásában
a) elektronikus képzés: minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítõ felületen
keresztül jut el a képzésben résztvevõhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen
elektronikus közvetítõ felületen keresztül valósul meg;
b) szakmai kiadvány: a könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzése szempontjából releváns tartalmat hordozó,
papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket tartalmazó kiadvány (ide értve
a szakkönyvet, valamint a minõsítési kérelem benyújtását megelõzõen legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan
megjelenõ szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítõ információs eszköz.”
13. §

(1) A Rendelet a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az államháztartási szakterületre vonatkozóan 2016. december 31-éig csak olyan továbbképzési program
minõsíthetõ a kreditpont-minõsítési eljárásban, amely a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által közzétett
minõsítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikán alapul.”
(2) A Rendelet 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A. § (1) Az államháztartási szakterületre vonatkozóan 2016. december 31-éig csak olyan továbbképzési program
minõsíthetõ a kreditpont-minõsítési eljárásban, amely a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által közzétett
minõsítési szempontrendszerben meghatározott egységes tematikán alapul.
(2) A könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésére 2012. december 31-én már akkreditációval rendelkezõ
szervezetek a 10/A. § (1) bekezdésében elõírt felnõttképzési intézmény-akkreditációra vonatkozó feltételnek
legkésõbb 2014. december 31-ig kötelesek eleget tenni. Egyebekben e szervezetekre ugyanazon jogok és
kötelezettségek vonatkoznak, mint a 10/A. § alapján 2013. január 1-jét követõen akkreditált szervezetekre.
(3) Az akkreditált szervezetek a 2012. évi továbbképzési évre vonatkozó – a Rendelet 10/B. § g)–i) pontjának
2012. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti – kötelezettségüknek 2013. január 31-ig kell, hogy eleget
tegyenek azzal, hogy az összesített jegyzéket és az összefoglaló értékelést a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek
kell megküldeniük.
(4) Amennyiben a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor – a regisztráció elõfeltételeként meghatározott egyéb
követelmények teljesítése mellett – rendelkezik legalább hároméves igazolt szakmai gyakorlattal IFRS szakterületen,
akkor a 2015. június 30-ig benyújtott kérelmek alapján megkezdett hatósági eljárásokban a 3. § (1) bekezdése,
valamint a 6. § (2) bekezdése szerinti rendelkezésektõl eltérõen az engedélyben, illetve az igazolványban és
a nyilvántartásban az IFRS szakterületen szerzett szakképesítést lehet megjelölni a kérelmezõ kérésére. IFRS
szakterületen szerzett szakmai gyakorlatnak minõsül az olyan, könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladat végzése,
amely a nemzetközi számviteli standardok átfogó ismerete nélkül nem látható el.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmek esetében elfogadható az a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány is,
amely alapján a kérelmezõ a kérelem benyújtását megelõzõen már kapott a könyvviteli szolgáltatás végzésére
jogosító engedélyt.
(6) Azoknak a tevékenység-engedélyezési eljárása során, akik korábban a számviteli törvény 151. § (1) bekezdése
szerinti tevékenységi engedéllyel nem rendelkeztek, az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezéseket
a 2014. december 31-ét követõen benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.”

14. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikk (1) bekezdésének és 17. cikk (6) bekezdésének, valamint kizárólag a továbbképzésre irányuló
szolgáltatás tekintetében a 16. cikkének való megfelelést szolgálja.”

15. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet a 3. és 4. melléklet szerinti 10. és 11. számú melléklettel egészül ki.
A Rendelet az 5. és 6. melléklet szerinti 12. és 13. számú melléklettel egészül ki.
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16. §

(1) A Rendelet
a) 2. §-ában, 3. § (8) és (13) bekezdésében a „képesítéssel” szövegrészek helyébe a „szakképesítéssel”,
b) 3. § (2)–(7) bekezdésében, (9)–(11) bekezdésében a „képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel”,
c) 3. § (5) és (7) bekezdésében a „képesítést” szövegrész helyébe a „szakképesítést”,
d) 3. § (8) bekezdésében a „képesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés”,
e) 3. § (10) és (11) bekezdésében a „pénzügyi, ellenõrzési” szövegrész helyébe a „pénzügyi vagy ellenõrzési”,
f) 3. § (11) bekezdésében a „képesítésre” szövegrész helyébe a „szakképesítésre”,
g) 5. § (2), (5) és (7) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8/A. § (2) bekezdésében, 8/B. § (6)–(8) bekezdésében,
10/A. § (7) bekezdés b) pontjában, (9) és (15) bekezdésében, továbbá 10/C. § (3) bekezdésében
a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt végzõ szervezet”,
h) 5. § (6) és (9) bekezdésében, valamint 8/B. § (6) bekezdésében a „pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe
a „nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek”,
i) 6. § (2) bekezdésében az „a kérelmezõ szakmai gyakorlatának megfelelõen” szövegrész helyébe a „vállalkozási
szakterületen vagy a kérelmezõ kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelõen”,
j) 10/A. § (7) bekezdésének b) pontjában az „az oktatók név szerinti” szövegrész helyébe az „a szervezettel
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti”,
k) 10/C. § (1) bekezdésében az „1., a 4., az 5., a 8. és a 9. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „1., a 4., az 5.,
a 10. mellékletben, továbbá a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében”, valamint az „a Pénzügyminisztérium
honlapjáról, valamint a kormányzati portálról” szövegrész helyébe az „az egységes Kormányzati Portálról”,
l) 10/C. § (3)–(5) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium honlapján” szövegrész helyébe az „az egységes
Kormányzati Portálon”,
m) 10/C. § (3) bekezdésében az „1. és a 4. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „1., a 4. és a 10. számú
mellékletben”
n) 10/C. § (4) és (5) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrészek helyébe a „nyilvántartásba vételt végzõ
szervezet”
szöveg lép.
(2) A Rendelet
a) 10/C. § (1) bekezdésében az „1., a 4., az 5., a 10. mellékletben, továbbá a számviteli törvény 152. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1., a 4., az 5., a 10., a 12. és a 13. számú mellékletben, továbbá
a számviteli törvény 152. § (4) bekezdésében”,
b) 10/C. § (3) bekezdésében az „1., a 4. és a 10. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „1., a 4., a 10., a 12. és
a 13. számú mellékletben”
szöveg lép.

17. §

Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § (2) bekezdésben az „ , és akiknek a szakmai továbbképzésérõl a Magyar Könyvvizsgálói Kamara gondoskodik”
szövegrész,
b) 6. § (1) bekezdésben az „a 3. § (1), (2) és (13) bekezdése szerint” szövegrész,
c) 9. §-a,
d) 10. § (2) bekezdése,
e) 10. § (5) bekezdése,
f) 11/A. § (1) bekezdése,
g) 11/A. § (2) és (6) bekezdése,
h) 11/A. § (3) bekezdése,
i) 11/A. § (4)–(5) bekezdése,
j) 10/C. § (5) bekezdése,
k) 7. számú melléklete,
l) 8. számú melléklete,
m) 9. számú melléklete.
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3. Az egyes, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli szabályokat
tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
18. §

Nem lép hatályba az egyes, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli szabályokat
tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 307/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a, 11. §-a és 14. §-a.

4. Záró rendelkezések
19. §

(1) E rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3–11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 14. §, a 15. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 16. §
(2) bekezdése, a 17. § a)–e), valamint j)–m) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 17. § h) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 17. § g) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 17. § i) pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 2. § és a 17. § f) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

20. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. cikk (1) bekezdésének és 17. cikk (6) bekezdésének, valamint kizárólag a továbbképzésére irányuló
szolgáltatás tekintetében a 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

21. §

Ez a rendelet 2017. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba való felvételhez
(az igazolvány kiadásához), az igazolvány pótlásához, cseréjéhez, az adatváltozás bejelentéséhez,
valamint a nyilvántartásból való törléshez1
Az adatlap kötelezõ tartalmi elemeit az 1–2. és 4–6. pontok foglalják magukba.
1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezõ a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító
– nyilvántartásba történõ felvételét (az igazolvány kiadását)2
– igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)3
– igazolványa cseréjét3
=
megrongálódás miatt, illetve
=
adatváltozás esetén, (amennyiben a változás érinti az igazolványon szereplõ adatokat)
• névváltozás,
• szakterület-kiegészítés,
• szakterület-csere,
– a nyilvántartásban szereplõ egyéb adataiban történt változás(ok) átvezetését3
– nyilvántartásból való törlését4
kéri.
2. Az adatlapnak tartalmaznia kell a következõ adatokat:
a) családi és utónév,
b) születési családi és utónév,
c) születési hely,
d) születési idõ,
e) anyja születési családi és utóneve,
f) lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám),
g) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám),
h) regisztrálási szám,5
i) szakmai képesítés megnevezése (mérlegképes oklevél, illetve azzal egyenértékû szakképesítést igazoló
dokumentum száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte, oklevél szerinti szak/szakirány megnevezése,
okleveles könyvvizsgálói oklevél száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),
j) a számviteli törvényben meghatározott idejû számviteli, pénzügyi vagy ellenõrzési szakmai gyakorlat ismertetése
fordított idõrendi sorrendben [gyakorlat megszerzésének helye, végzett tevékenység(ek), gyakorlat idõtartama:
év, hónap, naptól – év, hónap, napig],
k) a szakterület, amelyre a felvételét kéri.
3. Nem kötelezõ, a kérelmezõ önkéntes adatszolgáltatása alapján (amennyiben azokat az adatlapon feltünteti) kerülnek
a nyilvántartásba a következõ adatok:
a) telefonszám,
b) elektronikus elérhetõség,
c) egyéb szakmai képesítés megnevezése (oklevél, bizonyítvány száma, kiállító intézmény neve, kiállítás kelte),
d) nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).

1

Az adatlap letölthetõ az egységes Kormányzati Portálról.
Nyilvántartásba történõ felvétel kérelmezése esetén – a 3. pontban foglaltak kivétel – az adatlap valamennyi adatát kötelezõ megadni. A 3. pontban
szereplõ adatok önkéntes adatszolgáltatás alapján kerülnek a nyilvántartásba.
3
Igazolvány pótlás, csere vagy adatváltozás bejelentése esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadásán túlmenõen csak azoknak az
adatoknak a megadása kötelezõ, amelyek az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, illetve bõvültek.
4
A nyilvántartásból való törlés kérelmezésének esetén a 2. pont a), b) és h) alpontja szerinti adatok megadása kötelezõ az adatok azonosításához.
5
Akkor kötelezõ megadni, amennyiben a kérelmezõ a nyilvántartásban már szerepel/szerepelt.
2
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4. Nyilatkozatok:
a) „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatlapon szereplõ adatok a valóságnak
megfelelnek, nincs tudomásom olyan körülményrõl, amely a Korm. rendelet szerinti
– nyilvántartásba történõ felvételemet (az igazolvány kiadását),
– igazolvány pótlását, cseréjét
kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplõ regisztrálási szám, regisztrálási szakterület,
igazolványszám, név, születési név, anyja születési neve, valamint hozzájárulásom esetén a c) pontban megjelölt
egyéb adataim külön rendelkezés nélkül, a számviteli törvény 151. §-ának (10) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok az alábbi – az adatlapon feltüntetett – személyes adataim Korm. rendelet szerinti nyilvánosságra
hozatalához:6
– lakcím,
– levelezési cím,
– születési hely, idõ,
– telefonszám,
– elektronikus elérhetõség,
– szakképesítés adatai,
– egyéb szakképesítés,
– nyelvvizsga,
– szakmai gyakorlat.”
d) „Kijelentem, hogy az eljárás ............................ Ft, azaz ....................................... Ft összegû igazgatási szolgáltatási díját
megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján ................................ fizette meg7.
Kijelentem továbbá, hogy a befizetést igazoló .................................. számú fizetési számlák közötti átutalási/fizetési
számlára postai úton történõ készpénz-átutalási megbízás7 másolatát a jelen kérelemhez csatolom.”
5. Dátum8
6. A kérelmezõ aláírása8”

6
7
8

Hozzájárulás esetén a megfelelõ személyes adatok külön-külön egyértelmûen megjelölendõk.
A megfelelõ szövegrész aláhúzandó.
Akkor kötelezõ kitölteni, amennyiben a kérelmet papír alapon nyújtja be a kérelmezõ.
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2. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez
a) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Regisztrálási szám:
IGAZOLVÁNY
könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl
Személyi azonosító adatok
Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja születési családi és utóneve:
Regisztrálási szakterület:
Igazolványszám:
b) oldal
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A nemzetgazdasági miniszter
a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján
könyvviteli szolgáltatás végzése céljából
..............................................................
számon nyilvántartásba vette.
Fénykép helye
Ezen nyilvántartásba vétel alapján az igazolvány
tulajdonosa könyvviteli szolgáltatási tevékenység
folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:
.................................................-tõl
a visszavonásig
Budapest, ..................................................
P. H.

........................................................
aláírás
”
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3. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására akkreditált
szervezetek részére a továbbképzési programok kreditpont-minõsítési és egyszerûsített
kreditpont-minõsítési eljárása iránti kérelemhez
Az adatlap kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. A továbbképzési program minõsítéséhez az adatlapon kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:
a) akkreditált szervezet neve,
b) akkreditált szervezet székhelye,
c) akkreditált szervezet levelezési címe,
d) akkreditált szervezet akkreditációs száma,
e) akkreditált szervezet cégjegyzékszáma vagy egyenértékû hivatalos nyilvántartási száma,
f) akkreditált szervezet honlapjának címe,
g) akkreditált szervezet hivatalos képviselõjének neve, beosztása, telefonszáma, faxszáma, elektronikus
elérhetõsége,
h) akkreditált szervezet által vállalt továbbképzési program bemutatása legalább 1500, legfeljebb 6000 karakter
terjedelemben (címe, elszámolhatóság kérelmezett idõszaka, idõtartama percben szünetek nélkül, szakmai
tartalma, tematikája),1
i) akkreditált szervezet által a továbbképzés résztvevõi számára biztosított információs anyag bemutatása
(amennyiben vállalja ilyen információs anyag biztosítását a továbbképzésen),
j) a szakterület megnevezése, amelyen az akkreditált szervezet kéri a továbbképzési program minõsítését,1
k) akkreditált szervezet által vállalt, már minõsített továbbképzési program címe és a minõsítéskor kapott
azonosítója.2
2. Nyilatkozatok:
a) „Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a kérelemben foglalt adatokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelõen kezelje és az egységes Kormányzati Portálon közzétegye.”
b) „Kijelentem, hogy
–
a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplõ adatok megfelelnek a valóságnak;
–
hogy akkreditált szervezetünk nem áll csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
–
a fenti kérelemhez nem csatolt kötelezõ mellékleteket a …………………… címû, ……………………-án
benyújtott kérelemhez mellékeltük és tartalmuk a benyújtás óta nem változott;1
–
a fenti kérelemhez csatolt már minõsített továbbképzési programot változatlan formában és tartalommal
nyújtottuk be, amelynek felhasználási jogát igazoló, ………………………………………………
akkreditált szervezettel kötött megállapodást jelen kérelemhez csatoltuk.2 ”
c) „Vállalom, hogy
–
az akkreditált szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott követelmények és a fenti kérelemben
vállaltak szerint, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
elõadókkal, a saját neve alatt szervezi és bonyolítja le a továbbképzési programot, elektronikus képzési
formában szervezett továbbképzés esetén szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõkkel állíttatja
össze a továbbképzési programot;

1
2

Kreditpont-minõsítési eljárás esetén kell megadni.
Egyszerûsített kreditpont-minõsítési eljárás során kell megadni.
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az akkreditált szervezet legalább 10 nappal a továbbképzés idõpontját megelõzõen a Rendelet 5. számú
mellékletében meghatározott adattartalommal bejelenti a tervezett továbbképzési programok idõpontját,
helyét, és biztosítja azok ellenõrizhetõségét, elektronikus képzés esetén e bejelentést 10 nappal az
elektronikus képzési tevékenység megkezdését megelõzõen teszi meg, valamint hozzáférést biztosít az
elektronikus képzés továbbképzési programjához;
–
az akkreditált szervezet a továbbképzési programokon a részvétel igazolására a Rendelet 6. számú
mellékletében meghatározott adattartalommal jelenléti ívet vezet, elektronikus képzés esetén regisztrálja
az elektronikus képzési programot teljesítõket;
–
az akkreditált szervezet a Rendelet 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal igazolást ad ki
a továbbképzési program teljes idõtartamán részt vevõk részére, elektronikus képzés formájában
szervezett továbbképzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül – utólag nem szerkeszthetõ
formátumban – állítja ki az igazolást a továbbképzésre kötelezett részére a részvételrõl;
–
amennyiben az akkreditált szervezet adataiban változás következik be, azt a Rendeletben meghatározott
idõtartamon belül bejelentem a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnek;
–
az akkreditált szervezet a továbbképzésekrõl olyan nyilvántartást vezet, amelybõl egyértelmûen nyomon
követhetõ, hogy a továbbképzésen részt vevõ hallgató mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott
igazolást, és ezt a nyilvántartást az igazolás kiadásától számított legalább 5 évig megõrzi;
–
az akkreditált szervezet kizárólag az e kérelemben vállaltak szerint és a nyilvántartásba vételt végzõ
szervezet által meghatározott elszámolhatósági idõszakban lebonyolított továbbképzés esetén adja ki
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által meghatározott kreditpontról szóló igazolást.”
„Kijelentem, hogy az akkreditált szervezet Rendelet alapján nyilvántartott adataiban az akkreditációs eljárás
befejezése, illetve a legutóbb bejelentett adatváltozás óta nem történt változás.”

3. Dátum
4. Bélyegzõ
5. Cégszerû aláírás”
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4. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelezõ szakmai továbbképzésének teljesítésérõl és a továbbképzésbe
számítandó kreditpontok megszerzésérõl
Sorszám:
Továbbképzésre kötelezett neve: .................................................................................................................................................................
Regisztrálási száma: ............................................................................................................................................................................................
Regisztrálási számmal nem rendelkezõk esetében a továbbképzésre kötelezett11
születési neve: .................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ....................................................................................................................................................................................
anyja neve: ........................................................................................................................................................................................................
lakcíme vagy levelezési címe: ....................................................................................................................................................................
Igazolást kibocsátó akkreditált szervezet
neve: ....................................................................................................................................................................................................................
székhelye: ..........................................................................................................................................................................................................
akkreditációs száma: .....................................................................................................................................................................................
A továbbképzés
igen
nem
elektronikus képzés:
helyszíne (ha nem elektronikus képzés): ...............................................................................................................................................
idõpontja: ..........................................................................................................................................................................................................
A teljesített továbbképzés címe:
.................................................................................................................................................................................................................................
A továbbképzés kreditpont-minõsítési eljárásban kiadott kódja: ....................................................................................................
Az igazolt kreditpontok száma:
.........................................................
Az igazolást aláíró személy
neve: ....................................................................................................................................................................................................................
beosztása: .........................................................................................................................................................................................................
Dátum: ............................................................
cégszerû aláírás ..................................................................

11

Csak az új nyilvántartásba vételi kérelemhez szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítése (elsõ nyilvántartásba vétel vagy törlést követõ
nyilvántartásba vétel) esetén kell kitölteni.”
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5. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a szakmai szervezeti minõsítési eljárás iránti kérelemhez
Az adatlap kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. A szakmai szervezeti minõsítéshez az adatlapon kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:
a) szakmai szervezet neve,
b) szakmai szervezet hivatalos rövidített neve,
c) szakmai szervezet székhelye,
d) szakmai szervezet levelezési címe,
e) szakmai szervezet telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,
f) szakmai szervezet felelõs vezetõjének neve,
g) szakmai szervezet felelõs vezetõjének elérhetõsége (telefonszám, elektronikus elérhetõség),
h) a szakmai szervezet által szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt vevõk
évi átlagos létszáma,
i) szakmai szervezet által évente szervezett szakmai rendezvények bemutatása,
j) szakmai szervezet által biztosított szakmai konzultációs fórum leírása.
2. Nyilatkozat:
a) Kijelentem, hogy a fenti kérelemben, valamint mellékleteiben szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.
A szakmai szervezet megfelel a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet 10/B. § (8) bekezdésben foglalt feltételeknek.
b) Kijelentem, hogy minden továbbképzési év tekintetében a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet részére szakmai
szervezetünk az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén megküldi azon továbbképzésre kötelezett személyek
Rendeletben meghatározott adatait, akik a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év
utolsó napjáig szervezetünk tagjaként jogosult volt szervezetünk szervezésében szakmai konzultáción, képzésen
vagy egyéb szakmai rendezvényen részt venni.
3. Dátum
4. Bélyegzõ
5. Cégszerû aláírás”
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6. melléklet a 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a szakmai kiadványok minõsítési eljárása iránti kérelemhez
Az adatlap kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. A szakmai kiadvány minõsítéséhez az adatlapon kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:
a) a kreditpont-minõsítési eljárást kezdeményezõ, a kiadvány kiadására jogosult szervezet (a továbbiakban: kiadó)
neve,
b) kiadó székhelye,
c) kiadó levelezési címe,
d) kiadó telefonszáma, faxszáma, elektronikus címe, honlapjának címe,
e) kiadó felelõs vezetõjének neve,
f) kiadó felelõs vezetõjének elérhetõsége (telefonszám, elektronikus elérhetõség),
g) a kiadvány szerzõjének (szerzõinek) neve,
h) a kiadvány címe,
i) a kiadvány megjelenési formája,
–
papír alapú vagy elektronikus
–
könyv, napi lap, periodika, alkalmi kiadvány, egyéb (megnevezéssel)
j) a kiadvány megjelenésének dátuma,
k) a kiadvány terjedelme (ív, oldalszám).
2. Nyilatkozat:
„Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.”
Csatolandó melléklet: Az 1. pont g)–k) pontjában meghatározott szakmai kiadvány 2 példányban, illetve elektronikus
kiadvány esetében a hozzáférési jog biztosítása.
3. Dátum
4. Bélyegzõ
5. Cégszerû aláírás”

27948

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 168. szám

A Kormány 358/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 25/2002. Korm. rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 358/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata Mecsekpölöske települést követõen a következõ sorokkal
egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

20 661

+

„
Körmend
Körmend

11 799
11 799

”
2. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 2. táblázata Zamárdi települést követõen a következõ sorokkal egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

15 937

+

„
Solymár
Pilisszentiván
Solymár

14 506
4 355
10 151

”
3. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata Pere települést követõen a következõ sorokkal egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

4 139

+

„
Földes
Földes

4 045
4 045

”
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4. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata Nyárlõrinc települést követõen és Nyírábrány települést
megelõzõen a következõ sorokkal egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

9 511

+

„
Nyergesújfalu (Kelet)
Bajót
Nyergesújfalu (Kelet)

7 991
1 558
6 433

”
5. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata Perbál települést követõen és Pétfürdõ települést megelõzõen
a következõ sorokkal egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

8 877

+

„
Pétervására
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Istenmezeje
Pétervására
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Váraszó

8 310
1 040
633
1 528
2 511
450
1 642
506

”
6. A 25/2002. Korm. rendelet 2. melléklet 5. táblázata Vát települést követõen a következõ sorokkal egészül ki:
[Kiépítési határidõ: 2010. december 31.
Az agglomeráció
központi települése

Az agglomeráció
települései

Lakos szám

Az agglomeráció
szennyvízterhelése
(LE)

Van-e fejlesztés?]

3 999

+

„
Verpelét
Verpelét

3 824
3 824

”
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A Kormány 359/2012. (XII. 13.) Korm. rendelete
a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok címe a következõ 1.124. ponttal egészül ki:
(1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.124. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott köztisztviselõi és munkavállalói
igazolványok.”

2. §

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

A belügyminiszter 65/2012. (XII. 13.) BM rendelete
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelõkrõl
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j)
és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A segédfelügyelõ az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatai ellátása keretében közremûködik
a) az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintõen az
állampolgárok tájékoztatásában,
b) a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos
jegyzõkönyvek és más iratok elõkészítésében,
c) a védett vagyon õrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában,
d) dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog õrzésében és szállításában,
e) rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történõ segítségnyújtásban,
f) rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítésében,
a helyszín biztosításában.

2. §

A segédfelügyelõ az 1. § d) pontjában meghatározott feladata ellátása során a támogatott rendészeti feladatokat
ellátó személy utasítására
a) megállapítja az ideiglenesen elvett dolog mennyiségét, minõségi állapotát, értékét, azonosítási adatait,
b) aláírásra elõkészíti az átvételi elismervényt,
c) az intézkedés folyamán és a szállítás során gondoskodik az ideiglenesen elvett dolog õrzésérõl,
d) szükség esetén elõkészíti szállításra az ideiglenesen elvett dolgot,
e) az ideiglenesen elvett dolog jellegétõl és az intézkedés helyétõl függõen szállítja azt vagy közremûködik
a szállításában.

3. §

A segédfelügyelõ
a) jelzi a támogatott rendészeti feladatokat ellátó személynek, ha a rendészeti feladatokat ellátó személy által adott
utasítás végrehajtása jogszabályba ütközik,
b) köteles megtagadni az utasítás végrehajtását, ha azzal bûncselekményt valósítana meg.

4. §

A segédfelügyelõ feladata ellátása során az önkormányzat által meghatározott formaruhát viseli.

5. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 66/2012. (XII. 13.) BM rendelete
a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A terület eredeti (változtatás elõtti) biológiai aktivitásértékét – az 5. §-ban foglalt kivétellel – az 1. mellékletben
megadott értékmutatók alkalmazásával kell kiszámítani:
a) hatályos településrendezési eszközök hiányában a beépített területen a kialakult állapotnak, az egyéb területen az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett mûvelési ág szerinti területfelhasználásnak,
b) hatályos településrendezési eszközök esetében a területfelhasználási egység besorolásának
megfelelõen.”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Amennyiben egy terület biológiai aktivitásértéke differenciált számítással került meghatározásra, úgy
a késõbbiek során e terület aktivitásértékét a differenciált számítással megállapított értékkel kell figyelembe venni.”

3. §

Az R. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
módosításáról szóló 66/2012. (XII. 13.) BM rendelettel (a továbbiakban: BM rendelet) megállapított rendelkezéseit
a BM rendelet hatálybalépését követõen indult településszerkezeti terv egyeztetési eljárás során kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Az R.
a) 1/A. §-ában a „településrendezési eszköz tájrendezési alátámasztó szakági munkarészében számítással”
szövegrész helyébe a „településszerkezeti tervben”,
b) 2. §-ában a „területek, valamint” szövegrész helyébe a „területfelhasználási egységek és”,
c) 4. § (2) bekezdésében a „felületek” szövegrész helyébe a „felületek mérete”,
d) 4. § (3) bekezdésében az „a szabályozás” szövegrész helyébe az „az érintett területre vonatkozó helyi építési
szabályzat”
szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az R. 6. §-a.

7. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 66/2012. (XII. 13.) BM rendelethez
„1. melléklet a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelethez
1. Az egyes területfelhasználási egységek biológiai aktivitásérték mutatói

1.

A

B

Területhasználat

Értékmutató
(pont/hektár)

2.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

3.

Lakóterület

4.

Nagyvárosias lakóterület

0,6

5.

Kisvárosias lakóterület

1,2

6.

Kertvárosias lakóterület

2,7

7.

Falusias lakóterület

2,4

8.

Vegyes terület

9.

Településközpont

0,5

10.

Intézményterület 10% zöldfelülettel

0,5

11.

Gazdasági terület

12.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

0,4
0,4

13.

Ipari terület

14.

Üdülõterület

15.

Üdülõházas terület

16.

Hétvégi házas terület

17.

Különleges terület

18.

Nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésû kereskedelmi célú terület

1,5

19.

Nagy kiterjedésû szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület

1,5

20.

Vásár, kiállítás és kongresszus területe

1,5

21.

Oktatási központok területe

22.

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület

3

23.

Nagy kiterjedésû sportolási célú terület

3

24.

A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára
szolgáló terület

25.

Állat- és növénykertek területe

26.

Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag elõfeldolgozás céljára szolgáló terület

0,1

27.

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület

1,5

28.

Hulladékkezelõ, -lerakó területe

0,1

29.

Épületnek minõsülõ közlekedési építmény területe, ha az nem a közlekedési
területen belül kerül elhelyezésre, valamint repülõtér területe

0,5

30.

Temetõ területe

31.

Mezõgazdasági üzemi terület

0,7

32.

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület

1,5

33.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

34.

Közlekedési és közmûterület

35.

Autópályák, autóutak, valamint fõutak

0,5

36.

Országos mellékutak, helyi gyûjtõutak, kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak,
valamint vasúti pályák

0,6

37.

Zöldterület

2,7
3

3

2,2
3

3
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38.

Zöldterület 3 ha felett

8

39.

Zöldterület 3 ha alatt

6

40.

Erdõterület

41.

Védelmi rendeltetésû erdõterület

9

42.

Gazdasági rendeltetésû erdõterület

9

43.

Közjóléti rendeltetésû erdõterület

9

44.

Mezõgazdasági terület

45.

Kertes mezõgazdasági terület

46.

Általános mezõgazdasági terület

47.

Vízgazdálkodási terület

48.

Természetközeli terület

49.

Mocsár, nádas

8

50.

Sziklás terület

3

51.

Különleges beépítésre nem szánt terület

52.

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület 80% zöldfelülettel

6

53.

Nagy kiterjedésû sportolási célú terület 80% zöldfelülettel

6

54.

Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló
terület 65% zöldfelülettel

3,2

55.

Vadaspark, arborétum területe 80% zöldfelülettel

6,4

56.

Temetõ területe 80% zöldfelülettel

57.

Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag elõfeldolgozás céljára szolgáló terület

0,2

58.

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 65%
zöldfelülettel

3,2

59.

Burkolt vagy fásított köztér, sétány

60.

Burkolt köztér

0,3

61.

Fásított köztér, sétány

1,2

62.

Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65% zöldfelülettel

3,2

5
3,7
6

6

2. A különbözõ felületminõségek biológiai aktivitásérték mutatói, amelyek az adott területhasználaton belüli
differenciált számításhoz alkalmazhatók

1.

A

B

Felületminõség

Értékmutató
(pont/hektár)

2.

Épület által elfoglalt, valamint nem vízáteresztõ burkolatú felszín

0

3.

Burkolat nélküli vagy lélegzõ burkolatú vagy útfelületû út

1

4.

Egyoldali – nagy lombkoronájú – fasorral kísért közút

5.

Kétoldali – nagy lombkoronájú – fasorral kísért közút

6.

Autópálya, autóút, valamint fõút az útburkolat 1/3-ánál szélesebb kísérõ
zöldsávval

1,2

7.

Országos mellékút, helyi gyûjtõút, kiszolgáló út, kerékpár- és gyalogút, valamint
vasúti pálya az útburkolat (pályatest) 1/3-ánál szélesebb kísérõ zöldsávval

1,4

8.

Ligetesen fás, bokorfás, cserjés-bozótos terület

6
6

9.

Védõfásítás 20 m szélesség alatt

10.

Zöldfelület termõtalajon

11.

Egyszintû (gyepszintû vagy pozsgás) növényzet

1,5
3

5

MAGYAR KÖZLÖNY

•

27955

2012. évi 168. szám

12.

Kétszintû (gyep és 40 db cserje/150 m2, vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú
fa/150 m2) növényzet

6

13.

Háromszintû (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú
fa/150 m2) növényzet

7

14.

Zöldtetõ, tetõkert épített szerkezeten

15.

Egyszintû (gyepszintû vagy pozsgás) növényzet, extenzív zöldtetõ

16.

Egyszintû növényzet, félintenzív zöldtetõ
2

2
2,5

17.

Kétszintû (gyep és 40 db cserje/150 m , vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú
fa/150 m2) növényzet, intenzív zöldtetõ

3

18.

Háromszintû (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú
fa/150 m2) növényzet, intenzív zöldtetõ

4

19.

Szántó

20.

Rét, legelõ

6

21.

Gyümölcsös, szõlõ, kert

5

22.

Erdõ

9

23.

Nádas

8

24.

Vízfelület

6

25.

Felszíni mûvelésû bánya, anyagnyerõhely, rendszeresen bolygatott terület,
hulladéklerakó

3,2

0,2
”
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Határozatok Tára

A Kormány 1580/2012. (XII. 13.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körérõl szóló
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
1. A nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körérõl szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos állami szervek (intézmények) és
létesítmények:
1.1. Országház, Országgyûlés Irodaháza, Országgyûlés Hivatala,
1.2. Köztársasági Elnök Hivatala,
1.3. a köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke, valamint a miniszterelnök rezidenciája,
1.4. Alkotmánybíróság,
1.5. Állami Számvevõszék,
1.6. Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala,
1.7. Kúria, ítélõtáblák, törvényszékek, Fõvárosi Törvényszék, járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi
bíróságok,
1.8. Országos Bírósági Hivatal, Országos Bírói Tanács,
1.9. Legfõbb Ügyészség, fellebbviteli fõügyészségek, fõügyészségek, járási ügyészségek,
1.10. Magyar Nemzeti Bank,
1.11. Miniszterelnökség és a minisztériumok,
1.12. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködését biztosító szervek és létesítmények,
1.13. katonai vezetési létesítmények, valamint a Magyar Honvédség szervei és létesítményei,
1.14. nemzetbiztonsági szolgálatok,
1.15. az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervei,
1.16. Terrorelhárítási Központ,
1.17. büntetés-végrehajtási szervek,
1.18. Nemzeti Védelmi Szolgálat,
1.19. Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ,
1.20. BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
1.21. Magyarország külképviseletei, valamint külföldön mûködõ katonai szervei,
1.22. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
1.23. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
1.24. polgármesteri hivatalok, megyei önkormányzati hivatalok,
1.25. az Országos Területfejlesztési Tanács titkársági feladatokat ellátó szervei,
1.26. fõvárosi és megyei kormányhivatalok és azok szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek,
1.27. fõvárosi és megyei védelmi bizottságok,
1.28. az Országos Választási Bizottság üléseinek helyszíne, valamint a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott választások lebonyolításakor kialakított Választási Központ,
1.29. Magyar Államkincstár,
1.30. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal,
1.31. Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
1.32. Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete,
1.33. Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
1.34. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség,
1.35. Közbeszerzési Hatóság,
1.36. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
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1.37. Nemzeti Közlekedési Hatóság,
1.38. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
1.39. Gazdasági Versenyhivatal,
1.40. Központi Statisztikai Hivatal,
1.41. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
1.42. a hazai és közösségi forrásokból származó támogatások elosztásában közremûködõ szervezetek,
1.43. Magyar Energia Hivatal,
1.44. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal,
1.45. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
1.46. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
1.47. nukleáris anyagot kezelõ, feldolgozó tudományos intézetek,
1.48. Országos Atomenergia Hivatal,
1.49. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
1.50. Országos Mentõszolgálat,
1.51. Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
1.52. Oktatási Hivatal,
1.53. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
1.54. igazságügyi szakértõi intézmények,
1.55. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság,
1.56. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a rendészeti szakközépiskolák,
1.57. Kormány vendégházai,
1.58. állami ünnepségeknek helyszínt biztosító objektumok,
1.59. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1.60. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,
1.61. Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet,
1.62. Földmérési és Távérzékelési Intézet,
1.63. Budapesti Európai Ifjúsági Központ,
1.64. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,
1.65. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet,
1.66. Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság,
1.67. Országos Vízügyi Fõigazgatóság,
1.68. felsõoktatási intézmény nukleáris létesítménye.”
A Korm. határozat 2. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervek és
létesítményeik:”
A Korm. határozat 2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illetve azon gazdálkodó szervezetek, amelyekben a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorol,”
A Korm. határozat 2.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2. MVM Paksi Atomerõmû Zrt., valamint egyéb nukleáris anyagot kezelõ, feldolgozó cégek, Radioaktív Hulladékot
Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. és az általa üzemeltetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Paks, Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló Püspökszilágy, Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Bátaapáti,”
A Korm. határozat 2.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.4. MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt.,”
A Korm. határozat 2.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.5. RÁBA Jármûipari Holding,”
A Korm. határozat 2.7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.7. Gamma Mûszaki Zrt.,”
A Korm. határozat 2.8. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.8. HALTECH Magyar Lõszergyártó és Rendészeti Technológiai Kft.,”
A Korm. határozat 2.10. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.10. HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.,”
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10. A Korm. határozat 2.11. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.11. nemzetközi kereskedelmi repülõterek (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér, Debreceni Nemzetközi
Repülõtér, Sármelléki Nemzetközi Repülõtér),”
11. A Korm. határozat 2.12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.12. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,”
12. A Korm. határozat 2.13. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.13. Respirátor Zrt.,”
13. A Korm. határozat 2.14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.14. Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.,”
14. A Korm. határozat 2.19. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.19. Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., GySev Cargo Zrt., Gysev azon háttérintézményei, telephelyei, szállítmányozási
útvonalai, amelyek védelme nemzetbiztonsági szempontból indokolt,”
15. A Korm. határozat 2.20. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.20. MÁV Zrt., MÁV Start Zrt., MÁV Trakció Zrt., MÁV Gépészet Zrt., MÁV Pályavasút Zrt., MÁV azon háttérintézményei,
telephelyei, szállítmányozási útvonalai, amelyek védelme nemzetbiztonsági szempontból indokolt,”
16. A Korm. határozat 2.21. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.21. Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.,”
17. A Korm. határozat 2.22. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.22. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (Magyar Távirati Iroda Zrt., Magyar Rádió Zrt., Magyar
Televízió Zrt., Duna Televízió Zrt.),”
18. A Korm. határozat 2.23. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.23 Fõvárosi Gázmûvek Zrt., valamint a regionális gázszolgáltatók,”
19. A Korm. határozat 2.33. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.33. MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek,”
20. Hatályát veszti a Korm. határozat 2. pont 2.24., 2.35., 2.36., 2.38., 2.39. és 2.46. alpontja.
21. Ez a határozat 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1581/2012. (XII. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Lungo Drom Országos
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítására és a szervezet mûködési támogatására 150,0 millió
forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
cím, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 12. Lungo Drom Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és mûködtetési támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

hatása
XX.
20
25
336128

12
1
5
2
3
XI.

297102
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

90,0
60,0
-150,0

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Lungo Drom székház felújítása

20
25
336128
12
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

150,0
Összesen

I.n.év

150,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

150,0
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A miniszterelnök 145/2012. (XII. 13.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök

A miniszterelnök 146/2012. (XII. 13.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben – az emberi erõforrások
miniszterének a szenátus határozata alapján elõterjesztett –
a Károly Róbert Fõiskolán
Helgertné dr. Szabó Ilona Eszter egyetemi docenst – a 2013. január 1-jétõl 2016. december 31-éig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 147/2012. (XII. 13.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról
Megállapítom, hogy
dr. Holoda Attila Istvánnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának kormányzati szolgálati
jogviszonya a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt
lemondására tekintettel
– 2012. december 1-jei kezdõ nappal –
megszûnik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 148/2012. (XII. 13.) ME határozata
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Nemzetközi Távközlési Világértekezletén való
részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. december 3–14. között az Egyesült Arab
Emirátusokban tartandó Nemzetközi Távközlési Világértekezletén Magyarország Kormányát képviselõ küldöttség
vegyen részt;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Nemzetközi Távközlési
Világértekezlet záró okiratát kézjegyével lássa el.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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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 2–4.
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.

