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Fel hív juk Tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét, 
hogy 2011. ja nu ár 1-jé tõl a Pénz ügyi Köz löny meg újult név vel és tar ta lom mal je le nik meg. 

A Pénz ügyi Köz lönyt fel vál tó Nem zet gaz da sá gi Köz löny 
  a jog anyag meg ha tá ro zó ré szét ki te võ pénz ügyi tár gyú anya go kon kí vül az ipar ügyek, a ke res ke de lem, 

a tu riz mus, a ven dég lá tás és a fo gyasz tó vé de lem, a fog lal koz ta tás po li ti ka 
és a szak kép zés te rü le tét érin tõ anya go kat is ma gá ban fog lal ja. 

Egy lap ként ugyan, de hár mas ta go lás ban je le nik meg: az I. rész ben a pénz ügyi tár gyú anyag, 
a II. rész ben a gaz da sá gi tar tal mú anyag,  a III. rész ben pe dig a mun ka ügyi te rü le tet 

(az ed di gi Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny ben meg je lent  mun ka ügyi részt) érin tõ anyag kap majd helyet. 
Rész le te sebb in for má ci ó ért ke res se a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó hir de té se it 

vagy hív ja a Nem zet gaz da sá gi Köz löny Szer kesz tõ sé gét.
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A nemzetgazdasági miniszter 
k ö z l e m é n y e

az ágazatába tartozó szakképesítések országos szakmai vizsgaelnöki feladatainak ellátásáról
 
A nemzetgazdasági miniszter felhívja az érintettek szíves figyelmét, hogy a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-ának 

(2) bekezdése g) pontja alapján az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli
szabályozásért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ
felvétellel kapcsolatos pályázatok továbbra is folyamatosan benyújthatók a tárcához.

A nemzetgazdasági miniszter a jogelõd pénzügyminiszter 2009. január 1-jén hatályba lépett 23/2008. (VIII. 8.) rendeletére
figyelemmel két országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket vezet.

1. Az 1. névjegyzéken a 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosultak szerepelnek. E
vonatkozásban pályázni lehet a hivatkozott rendelet szerinti vizsgák elnöki feladatainak ellátására, vagy az ilyen jogosultság
meghosszabbítására, kiegészítésére. (E vizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint
2013. december 31-ig van lehetõség.) A kérelmet a jelen közleményhez mellékelt 1/a adatlapon kell benyújtani az elõírt
dokumentumokkal együtt. Az 1/b jelû adatlapot csak meghosszabbítás és kiegészítés iránti kérelem esetén szükséges beküldeni.

2.  A 2. névjegyzéken a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötõdõ vizsgáztatásra jogosultak szerepelnek. E
vonatkozásban pályázni lehet a hivatkozott rendelet szerinti vizsgák elnöki feladatainak ellátására, az ilyen irányú jogosultság
esetén annak kiegészítésére, a jogosultság lejártával pedig meghosszabbítására. A kérelmet a jelen közleményhez mellékelt 2/a
adatlapon kell benyújtani az elõírt dokumentumokkal együtt. A 2. névjegyzékre való felvételét kérõ személy kérelme, ha az 1. számú 
névjegyzéken már szerepel, meghosszabbítás iránti eljárás megindítása iránti kérelemnek minõsül, amelyhez a 2/b jelû adatlapot is
be kell nyújtani.

A bírálóbizottság a benyújtott pályázatokat ill. meghosszabbítás és kiegészítés iránti kérelmeket a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (7) bekezdéseinek megfelelõen bírálja el. A testület
javaslata alapján a névjegyzékbe történõ felvételrõl a nemzetgazdasági miniszter dönt, és a névjegyzékeket az elbírálást követõ
hónap utolsó napjáig a tárca hivatalos lapjában közleményként megjelenteti.

Az eljárás rendjére, a pályázatok tartalmára és csatolandó mellékleteire, a bírálati díj összegére és befizetésének módjára az
Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl,
valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kérjük, hogy a feldolgozás megkönnyítése érdekében a pályázatokat a mellékelt, fentiek szerinti adatlapok felhasználásával
szíveskedjenek összeállítani, amelyeknek elektronikus változata letölthetõ a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról. 

A pályázat elbírálásával kapcsolatos díjat a Magyar Államkincstár 10032000-01460658-00000000–os számlaszámára kell
befizetni.

 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ: Szilágyi Szabolcstól a 1/795-1373-es telefonszámon.

(Levelezési cím: Nemzetgazdasági Minisztérium, dr. Lakrovits Elvíra, 1051 Budapest József nádor tér 2-4.)
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1/a  melléklet

ADATLAP 
a Nemzetgazdasági Minisztérium felelõsségi körébe tartozó 2/1995. (II. 22.) PM rendelet szerinti szakképesítések

országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételhez

Az adatlap kitöltésének célja:

 Új regisztráció  Korábbi regisztráció
meghosszabbítása, kiegészítése

 

  nyilvántartásba vétel idõpontja: 
20........................………

 Név:  Születési név:

 Születési hely:  Születési idõ:

 Lakcím:  Telefon:

  Mobil tel.:
 Végzettség(ek):  Tudományos fokozat:

 Munkahely neve:  Tel/fax:

 címe:  E-mail:
 Foglalkozás:  Beosztás:

Az alábbiakban megjelölt szakképesítések vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételre nyújtok be pályázatot, illetve 
meghosszabbítás iránti kérelmet:
   
 Adótanácsadó   

 Okleveles adószakértõ
   
 Okleveles pénzügyi revizor   
   
 Pénzügyi és számviteli szakellenõr

 Pénzügyi tanácsadó   
   
 Banki tanácsadó / Szakképesített bankreferens   

 Befektetési szakértõ
   
 Biztosítási tanácsadó   
   
 Mérlegképes könyvelõ   
   
 Pénzügyi – számviteli ügyintézõ   

Vállalkozási ügyintézõ
   
Banki ügyintézõ / Banki, befektetési termékértékesítõ
 
Valutapénztáros és valuta – ügyintézõ
 
Biztosítási ügyintézõ
 
Biztosításközvetítõ
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Vámkezelõ
 
 Vámügyintézõ
   
 Jövedéki ügyintézõ
 
Nonprofit menedzser
 
Nonprofit ügyintézõ

Adóigazgatási szakügyintézõ

Banki szakügyintézõ

Értékpapír-piaci szakértõ

Gazdálkodási menedzserasszisztens

Költségvetés – gazdálkodási szakügyintézõ

Pénzügyi szakügyintézõ

Projektmenedzser asszisztens

Számviteli szakügyintézõ

Ajánlók:     

 név   munkahely, foglalkozás   aláírás

     

 név   munkahely, foglalkozás   aláírás

  

  pályázó saját kezû aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; erkölcsi bizonyítványt, vagy munkáltatói igazolást arról, hogy a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be; végzettségeket tanúsító oklevelek közjegyzõ vagy a
Pénzügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodája által hitelesített másolatát, tíz év gyakorlati idõ meglétét tanúsító
igazolást, a bírálati díj befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát.
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1/b melléklet
Teljesített vizsgaelnöki megbízások felsorolása

 Vizs ga szer ve zõ  neve  Szak ké pe sí tés  Vizs gáz ta tás idõ pont ja

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

A táblázat pótlapon folytatható!

 Dátum: _________________________________________    
    
    aláírás
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2/a melléklet

ADATLAP 
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések országos

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételhez

Az adatlap kitöltésének célja:

Új regisztráció  Korábbi regisztráció
meghosszabbítása, kiegészítése

 

  nyilvántartásba vétel idõpontja: 
20........................………

 Név:  Születési név:

 Születési hely:  Születési idõ:

 Lakcím:  Telefon:

  Mobil tel.:
 Végzettség(ek):  Tudományos fokozat:

 Munkahely neve:  Tel/fax:

 címe:  E-mail:
 Foglalkozás:  Beosztás:

Az alábbiakban megjelölt szakképesítések vizsgaelnöki névjegyzékébe történõ felvételre nyújtok be pályázatot, illetve 
meghosszabbítás iránti kérelmet:

   
 Adótanácsadó   

 Államháztartási szakügyintézõ
   
 Banki, befektetési termékértékesítõ   
   
 Befektetési tanácsadó

 Biztosítási tanácsadó   
   
 Biztosításközvetítõ   

 Közösségi— civil szervezõ
   
 Mérlegképes könyvelõ   
   
 Nonprofit menedzser   
   
 Okleveles adószakértõ   
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 Okleveles pénzügyi revizor   
  

 Pénzügyi és számviteli szakellenõr   

 Pénzügyi számviteli ügyintézõ

 Pénzügyõr

 Szakképesített bankreferens

 Üzleti szakügyintézõ

 Vállalkozási ügyintézõ
   
Valutapénztáros és valuta ügyintézõ   
   
 Vám jövedéki és termékdíj ügyintézõ
Ajánlók:     

 név   munkahely, foglalkozás   aláírás
     

 név   munkahely, foglalkozás   aláírás

  

  pályázó saját kezû aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; erkölcsi bizonyítványt, vagy munkáltatói igazolást arról, hogy a pályázó erkölcsi 
bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be; végzettségeket tanúsító oklevelek közjegyzõ vagy a Pénzügyminisztérium
Ügyfélszolgálati Irodája által hitelesített másolatát, tíz év gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást, a bírálati díj befizetését igazoló
bizonylat fénymásolatát.
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2/b  melléklet

Teljesített vizsgaelnöki megbízások felsorolása

 Vizs ga szer ve zõ  neve  Szak ké pe sí tés  Vizs gáz ta tás idõ pont ja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A táblázat pótlapon folytatható!

 Dátum: _________________________________    
    
    aláírás
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A nemzetgazdasági miniszter 
k ö z l e m é n y e

a felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 6-án – 4. sorszám alatt nyilvántartott
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 13-10-041122) adataiban – a csõdeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján –
az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.

Telephely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. VII. em.

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Boros Antal
Lakóhely: 1141 Budapest, Verbó u. 7.

dr. Papp György
Lakóhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 10.

Boza István
Lakóhely: 1122 Budapest, Maros u. 46.

Bejegyezve: 
Székhely: 2092 Budakeszi, Fõ u. 60.

Fióktelep: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54–58. VII. em.

Fióktelep: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV/2.

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Móricz Zsolt
Lakóhely: 1022 Budapest, Szpáhi u. 5.

Gellén István
Lakóhely: 1165 Budapest, Natasa u. 7.

Gulyástót Edit
Lakóhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 18/0003.

Rózsáné dr. Krizsa Rozália
Lakóhely: 1126 Budapest, Beck Ödön Fülöp u. 14.

dr. Bornemisza Lajos
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 12. fszt.1.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 16-án – a felszámolók névjegyzékében
5. sorszám alatt nyilvántartott AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
01-10-042636) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
Fióktelep: 7621 Pécs, Tímár u. 16.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 9-én – 2. sorszám alatt nyilvántartott
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-042854) adataiban – a csõdeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján –
az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Molnár István
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 101.
dr. Maros Miklós
Lakóhely: 1117 Budapest, Fehérvári u. 82.
Hirth Károly
Lakóhely: 7100 Szekszárd, Kerámia u. 44.
Deák Rókus
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Munkácsy u. 35.
Kántor Zoltán
Lakóhely: 7098 Magyarkeszi, Batthyányi u. 44.

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Lásztity Alexandra
Lakóhely: 1121 Budapest, Pelsõc u. 1.
ifj. dr. Molnár István
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 101.
Ecsédi András
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Mályva u. 66.
Erdélyi Csaba István
Lakóhely: 4564 Nyírmada, Hunyadi út 18.
Kozári Richárd
Lakóhely: 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 55.
Pálfiné Titl Anett
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 2. A ép. III/7.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 7-én – 101. sorszám alatt nyilvántartott
B&B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 12-09-001547) adataiban – a csõdeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján – az alábbi
változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Végh Katalin
Lakóhely: 3100 Salgótarján, Béke krt 4.
dr. Király Gábor
Lakóhely: 3100 Salgótarján, Béke krt. 4.
Gyõriné Új Mária
Lakóhely: 3104 Salgótarján, Mandula út 1.
Kovács János 
Lakóhely: 3100 Salgótarján, Sebaji út 14.
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Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Balázs Miklós
Lakóhely: 3100 Salgótarján, Kun u. 1. A ép.

Filip György
Lakóhely: 2120 Dunakeszi, Juhász Gy. u. 13.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 3-án – a felszámolók névjegyzékében 16. sorszám alatt
nyilvántartott CASH & LIMES  Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043611)
adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Pinka György
Lakóhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 62.

Pál Attila
Lakóhely: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc u. 63.

Buga Tamás Imre
Lakóhely: 2071 Páty, Töki u. 64.

Takácsné dr. Kun Gabriella
Lakóhely: 4121 Szentpéterszeg, Lenin u. 3.

Csete Adorján Gábor
Lakóhely: 7400 Kaposvár, Fõ u. 2.

Csapó Adrienne
Lakóhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 21.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 10-én – 50. sorszám alatt nyilvántartott
CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
01-09-566915) adataiban – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, 
valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
Székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V/2.

Törölve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
dr. Pócsi Etelka
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey F. u. 13.

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Balázs Gabriella
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.

dr. Pócsi Etelka
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey F. u. 13.
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Pivarnyikné dr. Juhász Emõke
Lakóhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 58.
dr. Papp Zoltán
Lakóhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 32.
Dajka József
Lakóhely: 1221 Budapest, Kiránduló u. 28.
Baráth Terézia
Lakóhely: 1221 Budapest, Gádor u. 124.
dr. Bényi Tamás
Lakóhely: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.
Komondi Tamás
Lakóhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
Sárvári Gábor
Lakóhely: 2120 Dunakeszi, Barátság u. 38.
Szabó Gábor
Lakóhely: 6500 Baja, Hentes u. 6.

Bejegyezve:
Székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 54. fszt.
Fióktelep: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 20/1.
Fióktelep: 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 29. A ép.
Fióktelep: 7623 Pécs, József A. út 3.
Fióktelep: 8975 Szentgyörgyvölgy, Petõfi u. 42.

Bejegyezve:
A felszámoló ügyvezetõje
dr. Dajka József
Lakóhely: 9942 Szalafõ, Alsószer u. 11.

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Abert Miklós Gyula
Lakóhely: 6721 Szeged, Dugonics u. 3–5. III. 36.
Dajka Tímea
Lakóhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 67.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 3-án – a felszámolók névjegyzékében 105. sorszám alatt
nyilvántartott CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 14-09-306648) adataiban az
alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Kozári Richárd
Lakóhely: 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 55.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 31-én – a felszámolók névjegyzékében
82. sorszám alatt nyilvántartott CLIENS Gazdasági Tanácsadó, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Korlátolt Felelõsségû

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1951



Társaság (Cg.: 02-09-000169) adataiban – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának
(1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Bouquet Kálmán
Lakóhely: 7634 Pécs, Mecsekszentkút hrsz. 6120.
dr. Nagy Mária
Lakóhely: 7623 Pécs, Mezõszél u. 12.

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk 
Buzás András Péter
Lakóhely: 7624 Pécs, Báthory u. 22.
Buzás Incze Gábor
Lakóhely: 7624 Pécs, Bartók Béla u. 29.
Buzás Incze Gáborné
Lakóhely: 7624 Pécs, Bartók Béla u. 29.
dr. Buzás András Péterné
Lakóhely: 7624 Pécs, Báthory u. 22.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 2-án – a felszámolók névjegyzékében 1. sorszám alatt
nyilvántartott A CONT (Ó) -ROLL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-681843) adataiban az alábbi
változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Gulyástót Edit
Lakóhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 18/0003.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 3-án – a felszámolók névjegyzékében 29. sorszám alatt
nyilvántartott DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-679649)
adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója
Ügyvezetõ: Blastik-Hargitai Zsuzsanna
Lakóhely: 1222 Budapest, Tüzér u. 20

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 31-én – a felszámolók névjegyzékében 110. sorszám
alatt nyilvántartott INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 15-09-061433) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:
Fejér Anna Katalin
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 13.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 9-én – 95. sorszám alatt nyilvántartott
198. sz. “Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 09-09-005219) adataiban – a
csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának
(5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
Fõtevékenysége: 
7415 ‘03 Vagyonkezelés

További tevékenységi körei:
6713 ‘03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység
7414 ‘03 Üzletviteli tanácsadás
7450 ‘03 Munkaerõ-közvetítés
7487 ‘03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
8042 ‘03 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Varga József
Lakóhely: 4100 Berettyóújfalu, Népliget u. 25.

Papp Zoltán
Lakóhely: 4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/A

Kökényesi Róbert
Lakóhely: 4034 Debrecen, Jámbor L. u. 135.

Bejegyezve:
Fióktelep: 7836 Ózdfalu, Petõfi u. 37.

Fióktelep: 2890 Tata, Kocsi u. 2.

Fióktelep: 1015 Budapest, Széna tér 7. III/6.

Fióktelep: 2659 Érsekvadkert, Mezõ u. 2.

Fióktelep: 5051 Zagyvarékas, Csárda u. 39.

Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 13. fszt. 1.

Fióktelep: 8200 Veszprém, Pipacs u. 27.

Fióktelep: 1136 Budapest, Tátra u. 23/A fszt. 2.

Fióktelep: 9022 Gyõr, Batthyány tér 4.

Fióktelep: 3300 Eger, Kertész út 166–168.

Bejegyezve:
Fõtevékenysége: 
6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

További tevékenységi körei:
6619 ‘08 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység
6820 ‘08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7320 ‘08 Piac-, közvélemény-kutatás
7711 ‘08 Személygépjármû kölcsönzése
8291 ‘08 Követelésbehajtás
8299 ‘08 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
8559 ‘08 M.n.s. egyéb oktatás
8560 ‘08 Oktatást kiegészítõ tevékenység
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Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Kökényesi Antal
Lakóhely: 4100 Berettyóújfalu, Kréta köz 7.

dr. Zudor Mónika
Lakóhely: 1126 Budapest, Kakukk u. 10/A

Kusai Tamás Endre
Lakóhely: 4028 Debrecen, Lugossy u. 18. C ép.

Porkoláb Lajosné dr. Gulyás Piroska
Lakóhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 13.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 14-én – a felszámolók névjegyzékében 48. sorszám alatt
nyilvántartott KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési - Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
01-10-041640) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Mihály József
Lakóhely: 1037 Budapest, Laborc u. 18.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 10-én – 51. sorszám alatt nyilvántartott
Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-044789) adataiban – a
csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának
(5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló felügyelõbizottsági elnöke
Kovács Péter
Lakóhely: 1042 Budapest, Petõfi u. 26.

Törölve:
A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok
Calslane Holdings Limited
Székhely: CY 6018 Larnaca, Karapatakis Building Naousis  1.

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Holobrádi Emese
Lakóhely: 3524 Miskolc, Kölcsey F. u. 25.

dr. Major Péter
Lakóhely: 1215 Budapest, Árpád u. 25/A ép.

Ihász Zsolt
Lakóhely: 1134 Budapest, Csángó u. 25.

Bejegyezve:
Fióktelep: 9021 Gyõr, Bajcsy-Zsilinszky út 13. II/2.

1954 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Kissné Ágics Ilona
Lakóhely: 1096 Budapest, Telepy u. 29. C ép.

Kovács Péter István
Lakóhely: 2112 Veresegyház, Galagonya u. 28.

Kricsfalusi Anna
Lakóhely: 1136 Budapest, Tátra u. 25.

Pekk Antal
Lakóhely: 4555 Levelek, Kossuth u. 40.

Piti Zoltán
Lakóhely: 7624 Pécs, Angster J. u. 2. 18. ép.

Szabó István
Lakóhely: 5600 Békéscsaba, Kárpát u. 4.

Zsigmondné Kesiár Katalin
Lakóhely: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 25.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 11-én – a felszámolók névjegyzékében 98. sorszám alatt
nyilvántartott MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 16-09-001795) adataiban az alábbi
változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve: 
Fióktelep: 2800 Tatabánya, Elõd vezér u. 17/A.

Fióktelep: 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. I/2.

Fióktelep: 1055 Budapest, Szent István krt. 1.

Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 3-án – a felszámolók névjegyzékében 98. sorszám
alatt nyilvántartott MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 16-09-001795) adataiban – a
csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának
(5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Bódi Tamás
Lakóhely: 1095 Budapest, Mester utca 37.

Varga Imre
Lakóhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 13.

 Nagyné Dr. Juhász Mária
Lakóhely: 5000 Szolnok, Somogyi Béla út 5.

Zaláné Schvarcz Marianna
Lakóhely: 5000 Szolnok, Csokonai utca 63.

Zala Jenõ
Lakóhely: 5000 Szolnok, Csokonai utca 63.

Szabó Zoltán Sándor
Lakóhely: 3324 Felsõtárkány, Tölgy utca 1.
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Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk 
Zala Jenõ
Lakóhely: 5000 Szolnok, Csokonai u. 63.
Zaláné Schvarcz Marianna
Lakóhely: 5000 Szolnok, Csokonai u. 63.
dr. Varga Imre
Lakóhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
dr. Molnár István
Lakóhely: 2941 Ács, Zalka Máté u. 8.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 3-án – a felszámolók névjegyzékében 61. sorszám alatt
nyilvántartott NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
01-10-046575) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
Fióktelep: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21–23.
Fióktelep: 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 3. fszt. 3.

Bejegyezve: 
Fióktelep: 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 4. fszt. 2.
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Jósika u. 1. I/9.
Fióktelep: 6722 Szeged, Horog u. 1. fszt. 3.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 16-án – a felszámolók névjegyzékében 61. sorszám alatt
nyilvántartott NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:
01-10-046575) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Kricsfalusi Anna
Lakóhely: 1136 Budapest, Tátra u. 25.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. január 3-án – a felszámolók névjegyzékében 91. sorszám alatt
nyilvántartott PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
01-09-925264) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Juhász Norbert István
Lakóhely: 6750 Algyõ, Piac tér 19.

***

1956 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a
felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 16-án – a felszámolók névjegyzékében 114. sorszám
alatt nyilvántartott PÉNZINFÓ Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-906722) adataiban
bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Bejegyezve: 
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:
Tinódi Imre
Lakóhely: 2141 Csömör, Árpádföldi út 158.
Kisvári Gabriella
Lakóhely: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 26.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság a felszámolók névjegyzékében 68. sorszám alatt
nyilvántartott REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „végelszámolás alatt” elnevezésû
társaságot (székhely: 1116 Budapest, Hengermalom út 1., cégjegyzékszáma: 01-10-041773) az R. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja
alapján 2010. december 8-án kelt jogerõs közigazgatási határozatával törölte a felszámolók névjegyzékébõl.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 8-án – 70. sorszám alatt nyilvántartott
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-269376) adataiban – a csõdeljárásról és 
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának (5) bekezdése alapján
– az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Sebõk Imre
Lakóhely: 1052 Budapest, Váci u. 7.
dr. Pókecz Attila
Lakóhely: 1051 Budapest, Arany János u. 15.

Bejegyezve:
Fióktelep: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 2. I/1.
Fióktelep: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Gellén István
Lakóhely: 1165 Budapest, Natasa u. 7.
Liptákné Tusz Mariann
Lakóhely: 3529 Miskolc, Nyíri D. u. 1. X/1.
Mike Ferenc
Lakóhely: 5530 Vésztõ, Vörösmarty u. 14.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján
közöljük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2010. december 8-án – 79. sorszám alatt nyilvántartott
YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-461424) adataiban – a
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csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. §-ának (1) és (2) bekezdése, valamint az R. 2. §-ának
(5) bekezdése alapján – az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe. 

Törölve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
dr. Nagy Zsolt
Lakóhely: 4031 Debrecen, Nyulas u. 14.
Szõkéné dr. Kádár Ildikó
Lakóhely: 4028 Debrecen, Homok u. 14.
Argyellán Györgyné
Lakóhely: 4028 Debrecen, Damjanich u. 37.

Bejegyezve:
A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk
Székely Viktória
Lakóhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 1. B ép.
Török Csaba
Lakóhely: 1025 Budapest, Õzgida u. 21. 1. ép.
Varga Balázs
Lakóhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 50. B ép. I/1.
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HIRDETMÉNYEK
Fel hív juk t. hir de tõ ink fi gyel mét ar ra, hogy az ér vény te le ní tett

bé lyeg zõk kel és ira tok kal kap cso la tos hir de té si meg bí zá su kat a
kö vet ke zõ két cím bár me lyi ké re küld he tik pos tán vagy fa xon:

Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um, Nem zet gaz da sá gi Köz löny
Szer kesz tõ sé ge

1055 Bp., Hon véd u. 13–15., te le fon: 374-2717; fax: 374-2903.
Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la ut ca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb cí mek re kül dött meg ren de lés csak ke rü lõ úton jut el 

a szer kesz tõ ség be, ezért meg je le né se fe les le ges ké se del met
szen ved het.

Fel hív juk fi gyel mü ket to váb bá ar ra, hogy a bé lyeg zõ (irat)
ér vény te len né nyil vá ní tá sá nak nap ját min den eset ben kö zöl jék,
mert en nek hi á nyá ban kény te le nek va gyunk a meg ren de lõ le vél
dá tu mát fel tün tet ni, ami az ese tek több sé gé ben nem fe di a
va lós hely ze tet.

Saj ná lat tal kö zöl jük egy út tal, hogy a be ér ke zõ meg ren de lé se ket 
idõ hi ány mi att nem áll mó dunk ban vissza iga zol ni.

Tá jé koz tat juk t. meg ren de lõ in ket, hogy a hir de tés nek nem
mi nõ sü lõ köz le mé nyek, hir det mé nyek köz zé té te li dí ja meg kez dett
kézi ra tol da lan ként 18 150 Ft; a bé lyeg zõk, oki ra tok stb. ér vény te le ní té se
egy sé ge sen 21 450 Ft, me lyet a ki adó a meg je le nést kö ve tõ en ki szám láz.

(A Szer kesz tõ ség)

Ér vény te le ní tett bé lyeg zõ

SCHERMANN GÁBOR
2143 Kistarcsa, Jókai u. 1.
Adószám: 40885351-2-33

Váll. Ig.: EV-319228
Bank: 10402166-00300984

feliratú bélyegzõt eltulajdonították, használata 2010.
december 21-tõl érvénytelen.

Ér vény te le ní tett ira tok
(al fa be ti kus sor rend ben)

Az Arxardoris Kft. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15.
I. em 12.) bejelentése:

AM8SA 3210051–3210100

sorszámú számlatömbje elveszett (utolsó felhasznált számla:
AM8SA-3210076), használata 2010. december 12-tõl érvény -
telen.

*

A Ganz Ász Kft. (2251 Tápiószecsõ, Diófa u. 33.) bejelentése:

AM8EC 5601951–5602000

sorszámú számlatömbjét eltulajdonították (utolsó
felhasznált számla: AM8EC 5601992), használata 2010.
december 28-tól érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentése:

4707871–4707900

4708591–4708620

sorszámú nyugtatömbök használata 2011. január 5-tõl
érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentése:

4863751–4863780

sorszámú nyugtatömb használata 2011. január 15-tõl
érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentése:

4887841–4887870

sorszámú nyugtatömb 2010. december 9-tõl érvénytelen.

*

A Pana-Tech Kft. (2119 Pécel, Bacsó Béla u. 13.) bejelentése:

CO8SA 7677401–CO8SA7677450

sorszámú számlatömbje elveszett (utolsó felhasznált számla
sorszáma: CO8SA 7677414), használata 2010. december 16-tól
érvénytelen.

*

Schermann Gábor (2143 Kistarcsa, Jókai u. 1.) bejelentése:

OFOEA 1639351–400

sorszámú számlatömböt  eltulajdonították, használata 2010. 
december 21-tõl érvénytelen.



A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



II. GAZDASÁG

RENDELETEK 281/2010. (XII. 15.)
Korm. ren de let

A szál lás hely-szol gál ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá nak rész -
le tes fel té te le i rõl és a szál lás hely-üze mel te té si en ge dély ki -
adá sá nak rend jé rõl szó ló 239/2009. (X. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról ....................................................................................... 1962

289/2010. (XII. 21.)
Korm. ren de let

Egyes kor mány ren de le tek nek a nap tá ri nap ban va ló ha tár -
idõ-szá mí tás sal össze füg gés ben tör ténõ mó do sí tá sá ról ..... 1963

316/2010. (XII. 27.) 
Korm. ren de let

A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ról szó ló 225/2007.
(VIII. 31.)  Korm. ren de let mó do sí tá sá ról .................................... 1985

339/2010. (XII. 28.) 
Korm. ren de let

A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal ki sza bott egyes bír sá gok
fel hasz ná lá sá ról ................................................................................... 1987

9/2010. (XII. 14.) 
NGM ren de let

A tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve tel -
mé nye i rõl szó ló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról ......................................................................................................... 1987

26/2010. (XII. 31.)
NGM ren de let

A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó egyes
mi nisz te ri ren de le tek nek a nap tá ri nap ban va ló ha tár -
idõ-szá mí tás sal össze füg gés ben tör té nõ mó do sí tá sá ról ..... 1997

27/2010. (XII. 31.)
NGM ren de let

A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter sza bá lyo zá si fel adat kö ré be
tar to zó egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a fõ vá ro si és me -
gyei kor mány hi va ta lok fel ál lí tá sá val ös sze füg gõ mó do sí tá -
sá ról ......................................................................................................... 2000

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER 
KÖZLEMÉNYE

Az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl szó ló
213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 12. § (2) be kez dés alap ján
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal 2010.
de cem ber 1. és 2010. de cem ber 30. kö zött nyil ván tar tás ba
vett, il let ve tö rölt uta zá si vál lal ko zók jegy zé ké rõl .................. 2035
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A Kormány 281/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl 
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

(2) Az R. 6.  § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni)
„j) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.”

2.  § Az R. 12.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyek nyilvántartása (a továbbiakban:
szálláshely-nyilvántartás) – a Szolgtv. 26.  § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„c) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,”

3.  § Az R. 13.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szálláshely-üzemeltetési engedély tartalmát is érintõ adatokban történõ változás esetén a jegyzõ
a nyilvántartásba történt bejegyzésrõl, valamint a korábban kiadott üzemeltetési engedély visszavonásával
egyidejûleg a módosított adatoknak megfelelõ szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról egy határozattal dönt.
Ha a változás a korábban kiadott 2. melléklet szerinti igazolás adattartalmát is érinti, a jegyzõ az igazolás bevonásával
egyidejûleg a 2. melléklet szerinti új igazolást állít ki.”

4.  § Az R. 17.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 21.  § 2011. július 1-jén lép hatályba.”

5.  § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

6.  § Hatályát veszti az R. 6.  § (1) bekezdés b) pontja, valamint 18.  § (3) és (5) bekezdése.

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 281/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

........................................................ Önkormányzat jegyzõje

................/20.............../szám
Nyilvántartási szám: .............../20..............

Igazolás a szálláshely-üzemeltetési engedélyrõl

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján ...........................................................
.............................................................. szálláshely-szolgáltató részére ........................................ helységben ......... irányítószám
....................................................................... utca (tér, út) .......... szám alatt ................................................... típusú szálláshely
üzemeltetését .................................................................................. elnevezéssel engedélyeztem.
A szálláshely-szolgáltató székhelye: ..................................................... település neve, ........... irányítószám ................. kerület
....................................... utca (tér, út) ............... szám.
A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma:
A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele:

Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

P. H.
.................................................

aláírás ”

A Kormány 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a naptári napban  való 
határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló 146/1993. (X. 26.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi
LXVI. törvény 47.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény 28.  §-ában,
a személyes javak rend õri intézkedés keretében történõ igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról  szóló 137/1994.
(X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés e) pontjában,
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a munkavédelemrõl  szóló
1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés b) pontjában,
a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés b) pontjában,
a kerékbilincs alkalmazásával és a jármûvek elszállításával kapcsolatos szabályokról  szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés l) pontjában,
a külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl  szóló 1994. évi
LV. törvény 90.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról
 szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés e) pontjában,
a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetbiztonsági
szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 77.  § (1) bekezdés b) pontjában,
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az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés g) pontjában,
a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi
jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § e) pontjában,
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés h)–j) pontjában,
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94.  § (3) bekezdés c) pontjában,
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés a) pontjában,
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  §
(1) bekezdésében,
a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény
94.  § (3) bekezdés f) pontjában,
a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés b) és h) pontjában,
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi CXL. törvény 100.  § (1) bekezdés e) pontjában,
az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális
feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl  szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § c) pontjában,
a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól  szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról
 szóló 1998. évi XXVI. törvény 30.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés b) pontjában,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magzati élet védelmérõl  szóló 1992. évi
LXXIX. törvény 16/A.  § (2) bekezdésében,
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés g) pontjában,
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  § (1) bekezdésében,
a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § (1) bekezdés a) és
b) pontjában,
a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl  szóló
319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény
28.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról  szóló 326/2001.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés g) pontjában,
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés l) pontjában,
a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés d) pontjában,
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az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való részvételi
jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetrõl  szóló 164/2002.
(VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  §
(1) bekezdés f) pontjában,
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés k) pontjában,
a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl  szóló 305/2002.
(XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 203.  § (2) bekezdés
f) pontjában,
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs
behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló 1995. évi LVI. törvény 21.  § (2) és (3) bekezdésében,
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról  szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény 15.  § (3) bekezdésében,
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40.  §-ában,
az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól  szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés i) pontjában,
a referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól  szóló 277/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés
h) pontjában,
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl  szóló
16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások
nyújtásának engedélyezésérõl  szóló 2005. évi CIX. törvény 10.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi I. törvény 79.  §
(1) bekezdés b) pont be) alpontjában,
az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi I. törvény 79.  §
(1) bekezdés b) pont be) alpontjában,
a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004. (III. 23.) Korm.
rendelet módosítása 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 sportrendezvények biztonságáról  szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi
I. törvény 79.  § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,
a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal  való
kapcsolattartásról  szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a géntechnológiai tevékenységrõl  szóló
1998. évi XXVII. törvény 34.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló
2005. évi XCV. törvény 32.  § (4) bekezdés a) pontjában,
az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi
I. törvény 79.  § (1) bekezdés b) pont bh) alpontjában,
a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 28. pontjában,
a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet
védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 6. és 29. pontjában,
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a fegyverekrõl és lõszerekrõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl  szóló
2004. évi XXIV. törvény 22.  § (1) bekezdésében,
a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a személyi
jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § a) pontjában,
a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § l) pontjában,
a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 276/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 8. pontjában,
az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 64.  §-ában,
a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló 4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl  szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121.  §
e) pontjában,
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló 63/2005. (IV. 8.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a földrendezõ és földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény 15.  §-ában,
a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált
munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás
elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában,
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló 183/2005.
(IX. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi
XV. törvény 20.  § (5) bekezdés f) pontjában,
az építésfelügyeleti bírságról  szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés o) pontjában,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 3. 12. és
19. pontjában,
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51.  § i) és l) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl 2004. évi CV. törvény 207.  §
(1) bekezdés h) pontjában,
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 7. és 18. pontjában,
az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes
szabályairól  szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés p) pontjában,
a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól  szóló
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a felszámolók névjegyzékérõl  szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a csõdeljárásról és a felszámolási
eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  §-ában,
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
 szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl 
 szóló 2005. évi XV. törvény 20.  § (5) bekezdés a) pontjában,
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a felsõoktatásról
 szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában,
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az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól  szóló 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  §
(1) bekezdés f) és o) pontjában,
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól  szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  §
(5) bekezdés d) pontjában,
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló 348/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 4. pontjában,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának
rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  §
(1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdésében,
a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól  szóló 91/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 10. pontjában,
a felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól  szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (2) bekezdés b) pontjában,
az országhatárt átlépõ hulladékszállításról  szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és
végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok
megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés x) pontjában,
a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól  szóló 222/2007.
(VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  §
(3) bekezdés e) pontjában,
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
módosítása tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 35. pontjában,
az építésfelügyeleti tevékenységrõl  szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet
alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés o) pontjában,
a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl  szóló 2003. évi
CXVI. törvény 110.  § a) pontjában,
a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
(1) bekezdésében,
a határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint a határátlépési pontról  szóló
332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államhatárról  szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.  § (4) bekezdés a) és
b) pontjában,
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az egyes adótörvények módosításáról  szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357.  § (1) bekezdés
b) pontjában,
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl 
 szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés c) pontjában,
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a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 30. pontjában,
a Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeirõl és eljárási szabályairól  szóló
384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés
k) pontjában,
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl  szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés b) és
k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
a) pontjában,
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1) bekezdésében,
a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet
megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kisajátításról  szóló 2007. évi
CXXIII. törvény 41.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl  szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés f) és g) pontjában,
a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi
aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Washingtonban,
1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl  szóló egyezmény
kihirdetésérõl  szóló 2003. évi XXXII. törvény 3.  § (2) bekezdésében, valamint a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § 
(1) bekezdés 4. pontjában,
a fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének
általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 27. pontjában,
az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
tárgyában a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a), b), c), k), l) és r) pontjában
és (5) bekezdésében,
a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 8., 25. és 26. pontjában,
a radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl  szóló 34/2009. (II. 20.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fûtõelemek kezelésének
biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2001. évi
LXXVI. törvény 3.  § (3) bekezdés b) pontjában,
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról  szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a területrendezési hatósági eljárásokról  szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a területfejlesztésrõl és
a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1) bekezdés d) és p) pontjában,
az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról  szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112.  § (4) bekezdésében,
a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról  szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és
a termékek ellenõrzésérõl  szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzõk
oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 121.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a hatósági közvetítõkrõl  szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1) bekezdés c) pontjában,
az építõipari kivitelezési tevékenységrõl  szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet
alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés i), o), r), u), v) és x) pontjában,
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az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl  szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített
környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés f) és h) pontjában,
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés s) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §
(1) bekezdésében,
az építési beruházások meg valósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közremûködõ
hatóságok kijelölésérõl  szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés s) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl  szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés
l) pontjában,
az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és
az integrált eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról  szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés w) pontjában, valamint
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl  szóló
2006. évi LIII. törvény 12.  § (2) bekezdésében,
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe  való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási
szabályairól  szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés a), b), c) és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) és i) pontjában,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó mûködési elõlegrõl  szóló
220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (2) bekezdés e)–g) pontjában,
az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata,
valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata
engedélyezési eljárásának szabályairól  szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyrõl  szóló
1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés u) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdésében,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  §
(1) bekezdés f) pontjában,
a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekrõl  szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi 
XL. törvény 132.  § 32. és 33. pontjában,
az országos mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl  szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt
térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérõl és
az eljárás részletes szabályairól  szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az Országos Területrendezési
Tervrõl  szóló 2003. évi XXVI. törvény 31.  § a) pontjában,
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés a)–d), f)–g), i), k), m)–n), p)–r), u)–x), zs)–zsa), zsd)–zse) és zsh)–zsk) pontjában, valamint
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64.  § (5) bekezdés a)–b) pontjában,
az elõ zetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól  szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A.  § a) pontjában,
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a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendõ hatósági szerzõdés tartalmáról  szóló
303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés
a) pont 10. alpontjában,
a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes
bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ tartalmi
elemekrõl  szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 41/A.  § b) pontjában,
az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról  szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével
összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló 2009. évi LXI. törvény 14.  §-ában,
a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól  szóló
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl  szóló 2009. évi
CXXXIII. törvény 13.  § (1) bekezdés b) és e) pontjában,
az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 53.  § (3) bekezdésében,
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól  szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet
módosításáról  szóló 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22.  § a) pontjában,
a földgázkereskedõ mûködésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztetõ helyzet fennállása
következtében alkalmazandó eljárásról  szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról  szóló
2008. évi XL. törvény 132.  § 18., 19. és 40. pontjában,
az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól  szóló 92/2010. (III. 31.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  § e) pontjában, valamint 37.  §
b) pont bb) alpontjában,
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és mûszaki feltételeirõl és követelményeirõl  szóló
97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés
a) pontjában,
az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény 94.  § b) pontjában,
a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének
szabályairól  szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  §
(1) bekezdés o) és u) pontjában,
az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett szervek
együttmûködésének rendjérõl  szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § c) és d) pontjában, valamint
az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény 31.  § (2) bekezdés e) pontjában,
a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének
rendjérõl  szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  §
(1) bekezdés v) pontjában,
a magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások 
meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 173/2010. (V. 13.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5) bekezdésében,
a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által meg valósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez
és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról  szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5) bekezdésében,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ egyéb eljárási
költségekrõl  szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (12) bekezdés b) pontjában,
az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl, feltételrendszerérõl és
részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról  szóló 180/2010. (V. 13.)
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Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés 
t) pontjában,
a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ kivételes építésügyi szabályokról
 szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá
az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges kérelmet, mellékleteit és a dokumentációt építésügyi
igazgatási szakértõ készíti elõ, és az építtetõ az építésügyi hatósági engedélykérelme benyújtásakor kérelméhez
mellékeli az építésügyi igazgatási szakértõ – a kérelem benyújtását legfeljebb tizenöt nappal megelõzõen
kelt – nyilatkozatát, akkor az ügyintézési határidõ az adott ügyben egyébként meghatározott
a) két hónap helyett harminc,
b) harminc nap helyett tizenöt,
c) tizenöt nap helyett tíz
nap.”

2.  § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról  szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.  § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 5/E.  § (9) bekezdésében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 5/E.  § (10) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 7.  §
(1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 20.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 20.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 21.  § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 21.  §
(2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 40.  § (2) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 41.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg lép.

(3) A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg, 2.  § (4) bekezdésében a „kérelem
megérkezésétõl számított huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „kérelem megérkezését követõ naptól
számított harminc napon” szöveg lép.

(4) A személyes javak rend õri intézkedés keretében történõ igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról
 szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdésében a „felvételének napjától számított tizenöt munkanapon” 
szövegrész helyébe a „felvételét követõ naptól számított huszonegy napon” szöveg, 12.  § (1) bekezdés b) pontjában
a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 4.  § (1) bekezdés b) pontjában a „nyolc munkanapon”
szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(6) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 8.  § (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrészek helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(7) A kerékbilincs alkalmazásával és a jármûvek elszállításával kapcsolatos szabályokról  szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm.
rendelet 13.  § (1) és (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.
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(8) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  §
(5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 18.  § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 18/A.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, a „harmincöt munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg lép.

(9) A külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész 
helyébe a „tizenöt nap” szöveg, 2.  § (4) bekezdésében a „tizenöt munkanap” szövegrész helyébe a „húsz nap” szöveg
lép.

(10) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.  § (10) bekezdésében a „beszerzi”
szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg, 27.  § (1) bekezdésében az „elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe
a „megérkezését követõ naptól” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(11) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdésében
a „negyvenöt munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg lép.

(12) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében a „tíz
munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, a „harmincöt munkanap” szövegrész helyébe a „negyvenöt
nap” szöveg lép.

(13) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „tíz
munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg lép.

(14) A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1.  §
(3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében
a „benyújtásától számított öt munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított nyolc
napon” szöveg, 12/A.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/A.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/A.  § (5) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/A.  § (7) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/B.  § (5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 12/B.  § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
12/B.  § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/D.  § (1) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/D.  § (3) bekezdésében a „három munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/D.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/D.  § (5) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/E.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/E.  § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/E.  § (4) bekezdésében az „öt 
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/E.  § (5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 12/H.  § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 13.  § (7) bekezdésében a „benyújtásától” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg,
13/A.  §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(15) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 7.  § (6) bekezdésében
a „benyújtástól” szövegrész helyébe a „beérkezést követõ naptól” szöveg lép.

(16) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 15/B.  § (8) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg lép.

(17) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 19/D.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(18) A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és
kedvezményeirõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7.  § (12) bekezdésében a „beszerzése” szövegrész helyébe
a „kikérése” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanappal” szövegrész helyébe a „huszonegy nappal” szöveg,
9.  § (4) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg lép.

(19) A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 21.  §
(3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(20) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B.  §
(4) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „a beérkezésüket követõ naptól számított harminc
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napon” szöveg, a „követõ 8 munkanapon” szövegrész helyébe a „követõ naptól számított tíz napon” szöveg, 21.  §
(8) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(21) A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(22) Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „kézhezvételétõl számított 10 munkanapon” szövegrész
helyébe a „megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon” szöveg lép.

(23) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdésében a „tíz munkanapos” szövegrész helyébe
a „tizenöt napos” szöveg lép.

(24) A központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében
az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(25) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében az „5 munkanappal” szövegrész
helyébe a „nyolc nappal” szöveg lép.

(26) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
4/A.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 1. számú melléklet D) pont
3. alpontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 3. számú melléklet 1. pontot
megelõzõ szövegrészében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(27) A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(28) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 20/D.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(29) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/D.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(30) A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdésében az „a nap” szövegrész helyébe
az „azt a napot követõ nap” szöveg, 19.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 21.  § (3) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

(31) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(32) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 8.  §-ában a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(33) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdésében
a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „harminc napon” szöveg, 10/A.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapig” szövegrész helyébe a „nyolc napig”
szöveg lép.

(34) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 9.  § (3) bekezdésében a „65 munkanapos” szövegrész helyébe
a „három hónapos” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében a „kérelem megérkezését követõen huszonkét munkanapon”
szövegrész helyébe a „kérelem megérkezését követõ naptól számított harminc napon” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében
a „huszonkét munkanapnál” szövegrész helyébe a „harminc napnál” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében a „hatvanöt
munkanap” szövegrész helyébe a „három hónap” szöveg, 21.  §-ában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében a „kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „kérelem beérkezését követõ naptól számított nyolc napon” szöveg lép.

(35) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 8.  §
a) pontjában a „három munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 8.  § b) pontjában az „öt munkanapon” 
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 23/B.  § (6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg lép.
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(36) A hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint illetékességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.  §
(4) bekezdésében a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében a „45 munkanap”
szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg lép.

(37) A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl  szóló
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg lép.

(38) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „naptól számított harminc napon” szöveg, 8.  § (7) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 24.  § (6) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(39) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról  szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8.  § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a „60 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolcvan napon” szöveg, 10.  §
(1) bekezdésében az „5 munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész
helyébe a „két hónapon” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon”
szöveg, a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, 15.  § (2) bekezdésében
a „negyvenötödik munkanap lejártával” szövegrész helyébe a „második hónap utolsó napját követõ nappal” szöveg,
16.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 18.  § (2) bekezdésében az „öt
munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 23.  § (3) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon”
szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

(40) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 22.  §
(1) bekezdésében a „10 munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 23.  §-ában a „10 munkanap”
szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, 24/A.  § b) pontjában a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon”
szöveg, 26.  § (4) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg, 26.  §
(5) bekezdésében a „két munkanappal” szövegrész helyébe a „négy nappal” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében a „tizenöt
munkanappal” szövegrész helyébe a „huszonegy nappal” szöveg, 28.  § (5) bekezdésében a „három munkanappal”
szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg lép.

(41) A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 8.  §
(1) bekezdésében a „beérkezését követõ 10 munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított
tizenöt napon” szöveg, a „számított 10 munkanapon” szövegrész helyébe a „számított tizenöt napon” szöveg,
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg, 8.  § (1a) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(42) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A.  §
(4) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, 14/A.  § (5) bekezdésében
a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

(43) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.  §
(3) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a „nyolc
munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(44) Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól  szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm.
rendelet 5.  § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(45) A referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól  szóló
277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 29.  § (5) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc
nap” szöveg lép.

(46) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdésében a „6 munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a „6 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 11.  §
(1) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg lép.

(47) A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. rendelet 12.  § (6) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
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12/A.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 16.  § (8) bekezdésében
a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(48) A Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(49) Az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész
helyébe a „nyolcnapos” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében a „10 munkanapos” szövegrész helyébe a „tizenöt napos”
szöveg lép.

(50) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 16.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 19.  §
(2) bekezdésében a „huszonkét munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg lép.

(51) A sportrendezvények biztonságáról  szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanappal”
szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe
a „tizenöt nappal”szöveg, a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, a „három munkanappal”
szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc
nappal” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében az „5 munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „tíz
munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap”
szöveg, 8.  § (4) bekezdésében a „10 munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 15.  §
(3) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 15.  § (5) bekezdésében
a „kézhezvételtõl számított három munkanapon” szövegrész helyébe a „kézhezvételt követõ naptól számított öt
napon” szöveg lép.

(52) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal  való
kapcsolattartásról  szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1.  § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében a „kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a „kézhezvételét
követõ naptól” szöveg lép.

(53) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3.  §
(2) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg, 3.  § (3) bekezdésében
a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg, 3.  §
(5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a „beérkezését követõ tíz munkanapon” szövegrész helyébe
a „beérkezését követõ naptól számított tizenöt napon” szöveg, 16.  § (3) bekezdés b) pontjában a „3 munkanappal”
szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg lép.

(54) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 7.  § (9) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg, a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(55) Az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 4.  § (7) bekezdésében a „huszonkét
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 5.  § (6) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 5.  § (7) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg, 6.  § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(56) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  § (4) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 19.  § (4) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe
a „harminc napon” szöveg, 23.  § (1) bekezdésében az „5 munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg,
27.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 28.  § (2) bekezdésében a „kézhezvételét követõ”
szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított” szöveg, 31.  § (5) bekezdésében a „22 munkanapon”
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 33.  § (5) bekezdés b) pontjában a „22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(57) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28.  § (3) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg, 28.  § (4) bekezdésében a „22 munkanapon”
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 35.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe
a „harminc napon” szöveg, 39/C.  § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
39/C.  § (7) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 39/D.  § (4) bekezdésében
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a „8 munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, 39/D.  § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész 
helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(58) A fegyverekrõl és lõszerekrõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7.  §-ában a „3 munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 16.  §-ában
a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 17.  §-ában a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt
napon” szöveg, 32.  § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrészek helyébe a „nyolc napon” szöveg, 38.  §
(1) bekezdés f) és k) pontjában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 38.  § (1) bekezdés
l) pontjában a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 38.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 38.  § (5) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrészek helyébe az „öt
napon” szöveg, 44.  § (2) és (5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 44/A.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 46.  § (1) bekezdésében
a „beszerzésével” szövegrész helyébe a „kikérésével” szöveg, 50.  § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(59) A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg, 6.  § (8) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész
helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(60) A nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet 8.  §-ában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(61) A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról  szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8.  § (4) bekezdésében a „bejelentéstõl számított 22 munkanapon” szövegrész helyébe
a „bejelentést követõ naptól számított harminc napon” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(62) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7.  §
(1) bekezdésében az „ötven munkanap” szövegrész helyébe a „hetvenöt nap” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében
a „harminc munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében a „30 munkanapon”
szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg lép.

(63) A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg
lép.

(64) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg lép.

(65) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8.  §-ában
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(66) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész
helyébe a „húsz napon” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg
lép.

(67) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá
az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 10.  § (10) bekezdésében a „negyvenöt munkanap”
szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg lép.

(68) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 13.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(69) Az építésfelügyeleti bírságról  szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” 
szöveg lép.

(70) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrészek helyébe az „öt napon” szöveg, 4.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 5.  § (6) bekezdésében az „ötödik
munkanapnál” szövegrész helyébe a „nyolcadik napnál” szöveg, a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt
napon” szöveg, 5/B.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8.  §
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(2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrészek helyébe az „öt napon” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 9.  § (6) bekezdésében a „három munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 9.  § (7) bekezdésében a „22 munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc
nappal” szöveg, 9.  § (9) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 21.  §
(2) bekezdésében a „beérkezésétõl számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól
számított tizenöt napon” szöveg, 21.  § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg, a „tizenöt munkanapig” szövegrész helyébe a „huszonegy napig” szöveg, 21.  § (4) bekezdésében
a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 21.  § (6) bekezdésében a „három munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 21.  § (8) bekezdésében az „ötödik munkanapnál” szövegrész helyébe
a „nyolcadik napnál” szöveg lép.

(71) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdésében a „65 munkanap” szövegrész helyébe a „három hónap” szöveg, 17.  § (5) bekezdésében a „három
munkanappal” szövegrész helyébe a „három nappal” szöveg, 19.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 19.  § (3) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg lép.

(72) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 23.  § (2) bekezdésében a „kérelem beérkezésétõl számított negyvenöt munkanapon”
szövegrész helyébe a „kérelem beérkezését követõ naptól számított két hónapon” szöveg, az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 26.  §-ában a „kérelem beérkezését követõ öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „kérelem beérkezését követõ naptól számított nyolc napon” szöveg lép.

(73) A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelet 13.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 24.  §
(6) bekezdésében a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg, 29.  § (4) bekezdésében
a „huszonkét munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg lép.

(74) A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet 14.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 14.  §
(4) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg, 14.  § (5) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg, 14.  § (6) bekezdésében a „15 munkanapon”
szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

(75) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3.  §
(2) bekezdésében a „hatvanöt munkanap” szövegrész helyébe a „három hónap” szöveg, 18.  § (2) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(76) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól  szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész
helyébe az „öt napon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(77) A településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2.  § (7) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz
napon” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanapos” szövegrész helyébe a „húsznapos” szöveg, 13.  §
(2) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg lép.

(78) A felszámolók névjegyzékérõl  szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a „90 munkanappal”
szövegrész helyébe a „négy hónappal” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében a „60 munkanapon” szövegrész helyébe
a „három hónapon” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a „120 munkanap” szövegrész helyébe az „öt hónap” szöveg,
a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész
helyébe a „húsz napon” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg
lép.

(79) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11.  § (7) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 12.  § (8) bekezdésében a „kézhezvételtõl számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe
a „megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon” szöveg, 12.  § (9) bekezdésében a „tíz munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.
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(80) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 8.  § (3) bekezdés h) pontjában
a „harmadik munkanapig” szövegrész helyébe az „ötödik napig” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a „8 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(81) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
 szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2.  § (7) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon”
szöveg, 7.  § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanapos” szövegrész helyébe a „húsznapos” szöveg lép.

(82) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól  szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(83) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  § (7) bekezdésében a „45 munkanap”
szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg, 5.  § (11) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt
napon” szöveg, 5.  § (12) bekezdés a), d) és e) pontjában a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon”
szöveg, 5.  § (12) bekezdés b) és c) pontjában a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg lép.

(84) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” 
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg, 17/B.  § (1) bekezdésében a „30 munkanap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg,
a „22 munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg, 17/C.  § (2) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(85) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39.  § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „naptól számított
harminc napon” szöveg, a „10 munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg lép.

(86) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19.  § (4) bekezdésében a „benyújtásától számított 22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „megérkezését követõ naptól számított harminc napon” szöveg lép.

(87) A gáz- és távhõszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl  szóló 353/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  §
(1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében
a „beérkezésétõl” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól” szöveg lép.

(88) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 17.  § (3) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon”
szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

(89) A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól  szóló 91/2007. 
(IV. 26.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8.  §
(2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 9.  § (4) bekezdésében
a „8 munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(90) A felnõttképzési normatív támogatás részletes szabályairól  szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6.  §
(1) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg, az „5 munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg,
az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 7.  § (5) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész
helyébe a „huszonegy napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 10.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(91) Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról  szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében
az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(92) A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról
és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt
eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdésében az „annak
beérkezésétõl számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe az „az annak beérkezését követõ naptól számított hét
napon” szöveg, 6.  § (3) bekezdésében a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, 7.  §
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(2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe a „három napon” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében
a „beérkezésétõl számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított hét napon”
szöveg lép.

(93) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (6) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt
napon” szöveg, 3.  § (9) bekezdésében a „22 munkanapos” szövegrész helyébe a „harmincnapos” szöveg, 4.  §
(2) bekezdésében a „benyújtásától számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól
számított tizenöt napon” szöveg lép.

(94) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 24.  § (4) bekezdés a) és b) pontjában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
24.  § (4) bekezdés b) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizennégy napon” szöveg lép.

(95) Az építésfelügyeleti tevékenységrõl  szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdésében a „15 munkanapon”
szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg lép.

(96) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 4/A.  §
(1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 4/A.  § (2) bekezdésében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(97) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl  szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
14/A.  § (5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 14/A.  § (6) bekezdésében
a „tizenkét munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenhat napon” szöveg lép.

(98) A határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint a határátlépési pontról
 szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12.  § (4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg lép.

(99) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
7.  § (1) bekezdésében a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg lép.

(100) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  §-ában
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(101) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  §
(5) bekezdésében a „10 munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében az „5 munkanap” 
szövegrész helyébe az „öt nap” szöveg lép.

(102) A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeirõl és eljárási
szabályairól  szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.  § (2) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg, 14.  § (2) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 31.  §
(2) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(103) A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg lép.

(104) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4.  § 
(3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek helyébe a „tizenöt napon” szöveg, a „benyújtásától számított”
szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított” szöveg, 7.  §-ában a „beérkezésétõl számított harmincöt
munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított ötven napon” szöveg, a „harminc
munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg lép.

(105) A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7.  § (3) bekezdésében
a „beérkezéstõl számított 8 munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezést követõ naptól számított tíz napon”
szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(106) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl  szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(107) A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdésében 
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon”
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szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc 
napon” szöveg lép.

(108) A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 21.  §
(2) bekezdésében a „22 munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg lép.

(109) A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (5) bekezdésében a „3 munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg lép.

(110) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató
tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól  szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 8.  § (3) bekezdésében a „kézhezvételétõl számított huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe
a „kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében a „kézhezvételétõl számított
huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „kézhezvételét követõ naptól számított harminc napon” szöveg, 8.  §
(5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(111) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
24.  § (4) bekezdés a) és b) pontjában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 24.  §
(4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizennégy napon” szöveg, 51.  § (6) bekezdésében
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 128.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 128.  § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg lép.

(112) A radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl  szóló
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
8.  § (2) és (3) bekezdésében a „8 munkanappal” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében
a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, a „22 munkanappal” szövegrész helyébe a „harminc
nappal” szöveg lép.

(113) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról  szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében
a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 4.  § (5) bekezdésében a „tíz munkanap” szövegrész
helyébe a „tizenöt nap” szöveg lép.

(114) A területrendezési hatósági eljárásokról  szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésében a „tizenöt
munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg lép.

(115) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról  szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 5.  §-ában a „beérkezésétõl” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól” szöveg lép.

(116) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról  szóló 156/2009.
(VII. 29.) Korm. rendelet 12.  § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(117) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl  szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (3) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

(118) A hatósági közvetítõkrõl  szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében a „három munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg lép.

(119) Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl  szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29.  § (1) bekezdésében a „tíz
munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 30.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg lép.

(120) Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl  szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdésében
a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanapos”
szövegrész helyébe a „húsznapos” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg lép.

(121) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl  szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.  §
a) pontjában a „beérkezésétõl számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított
tíz napon” szöveg, 5.  § b) pontjában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében
a „huszonkét munkanapot” szövegrész helyébe a „harminc napot” szöveg, 26.  § (1) bekezdésében
az „elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól” szöveg, 26.  § (1) bekezdés a) pontjában
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 26.  § (1) bekezdés b) pontjában a „tíz
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munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében az „elõterjesztésétõl számított
negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól számított két hónapon” szöveg, 28.  §
(2) bekezdésében az „elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól” szöveg, 28.  §
(2) bekezdés a) pontjában a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 28.  §
(2) bekezdés b) pontjában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 31.  § (2) bekezdésében
a „beérkezésétõl számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított tizenöt
napon” szöveg, 31.  § (6) bekezdésében az „öt munkanapot” szövegrész helyébe a „nyolc napot” szöveg, 31.  §
(8) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonöt napon” szöveg, 32.  § (2) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 34.  § (1) bekezdésében
az „elõterjesztésétõl számított huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól
számított harminc napon” szöveg, 37.  § (1) bekezdésében az „elõterjesztésétõl számított huszonkét munkanapon”
szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól számított harminc napon” szöveg, 39.  § (2) bekezdés
c) pontjában a „negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „két hónapon” szöveg, 40.  § (1) bekezdésében
az „elõterjesztésétõl számított negyvenöt munkanapon” szövegrész helyébe az „elõterjesztését követõ naptól
számított két hónapon” szöveg, 41.  § (3) bekezdésében az „elõterjesztésétõl számított tíz munkanapon” szövegrész
helyébe az „elõterjesztését követõ naptól számított tíz napon” szöveg, 45/C.  § (1) bekezdésében a „megérkezésétõl
számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított tíz napon” szöveg lép.

(122) Az építési beruházások meg valósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és
a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl  szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében a „nyolc
munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, a „tizennyolcadik munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonötödik napon” szöveg,
10.  § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében
a „megérkezésétõl számított – öt munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított – nyolc
napon” szöveg, 16.  § (2) bekezdésében a „tizenötödik munkanapon” szövegrész helyébe a „huszadik napon” szöveg
lép.

(123) A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl  szóló 195/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 9.  §
(3) bekezdésében a „bejelentéstõl számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „bejelentést követõ naptól
számított tizenöt napon” szöveg, 10.  § (1) bekezdés b) pontjában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt
napon” szöveg lép.

(124) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért,
az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról  szóló 197/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 1.  § (8) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 2.  § (2) és (3) bekezdésében a „tizenöt munkanapon”
szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

(125) Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe  való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának
eljárási szabályairól  szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7.  § (3) bekezdésében a „tizenöt munkanap” szövegrész
helyébe a „húsz nap” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a „2011.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg lép.

(126) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdésében
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 6.  § (5) bekezdésében az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc
napon” szöveg, 10.  § (5) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(127) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó mûködési
elõlegrõl  szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe
a „harminc napon” szöveg lép.

(128) Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételérõl  szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 21.  §
(4) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 23.  § (1) bekezdésében
a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 40.  § (5) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész
helyébe a „napon” szöveg lép.

(129) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai
vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól  szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 35.  §
(4) bekezdésében a „kézhezvételétõl számított harminc munkanapon” szövegrész helyébe a „kézhezvételét követõ
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naptól számított negyvenöt napon” szöveg, a „kézhezvételétõl számított negyvenöt munkanapon” szövegrész
helyébe a „kézhezvételét követõ naptól számított két hónapon” szöveg lép.

(130) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl  szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 11.  § (3) bekezdésében a „huszonkét munkanapon”
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 13.  §
(5) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(131) A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl  szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdésében
a „megkérése” szövegrész helyébe a „kikérése” szöveg, 10.  § (9) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe
a „tíz napon” szöveg lép.

(132) Az országos mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl  szóló 271/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet 5.  § (5) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(133) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos,
a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási 
szervek körérõl és az eljárás részletes szabályairól szól 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a „15 munkanapon”
szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg lép.

(134) A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról  szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
2.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(135) Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 195.  § (8) bekezdésében a „huszonkét
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(136) Az elõ zetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól  szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdés
b) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében
a „30 munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg, 5.  § (3) és (4) bekezdésében a „3 munkanapon”
szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 9.  § (3) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg lép.

(137) A típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendõ hatósági szerzõdés
tartalmáról  szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a „45 munkanap” szövegrész helyébe a „két
hónap” szöveg lép.

(138) A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását
igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához
szükséges kötelezõ tartalmi elemekrõl  szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében
az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(139) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló 2009. évi LXI. törvény 
végrehajtásáról  szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében a „benyújtását követõ 10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében
a „benyújtásától számított 22 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított harminc
napon” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
a „8 munkanapon” szövegrészek helyébe a „tíz napon” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében a „benyújtását követõ 5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „megérkezését követõ naptól számított nyolc napon” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a „kézhezvételétõl számított
5 munkanapon” szövegrész helyébe a „kézhezvételét követõ naptól számított nyolc napon” szöveg, a „benyújtástól
számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe a „megérkezését követõ naptól számított nyolc napon” szöveg,
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész
helyébe az „öt napon” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
13.  § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg, 13.  § (11) bekezdésében
az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 20.  § (5) bekezdésében a „22 munkanappal”
szövegrész helyébe a „harminc nappal” szöveg, 20.  § (15) bekezdésében a „22 munkanappal” szövegrész helyébe
a „harminc nappal” szöveg lép.

(140) A megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes
szabályairól  szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 13.  §-ában a „negyvenöt munkanap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg lép.
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(141) Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  §
(4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(142) A földgázkereskedõ mûködésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztetõ helyzet
fennállása következtében alkalmazandó eljárásról  szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében a „két
munkanapon” szövegrész helyébe a „négy napon” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a „két munkanapon” szövegrész
helyébe a „négy napon” szöveg lép.

(143) Az iparbiztonsági ellenõrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól  szóló 92/2010.
(III. 31.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 14.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg, a „20 munkanappal” szövegrész
helyébe a „harminc nappal” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében a „10. munkanapig” szövegrész helyébe a „tizenötödik
napig” szöveg lép.

(144) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és mûszaki feltételeirõl és
követelményeirõl  szóló 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 3.  § (3) bekezdés b) pontjában a „3 munkanapon” szövegrész
helyébe az „öt napon” szöveg, 3.  § (5) bekezdésében az „elõterjesztésétõl számított 15 munkanapon” szövegrész
helyébe a „megérkezését követõ naptól számított húsz napon” szöveg lép.

(145) A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól  szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 9.  § a) pontjában a „10 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 9.  § b) pontjában a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg,
29.  § (3) bekezdésében a „10 munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg, 39.  § (4) bekezdés
a) pontjában a „15 munkanappal” szövegrész helyébe a „húsz nappal” szöveg, 39.  § (4) bekezdés b) pontjában
a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „négy nappal” szöveg lép.

(146) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett
szervek együttmûködésének rendjérõl  szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” 
szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(147) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 30.  § (2) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(148) A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról  szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés b) pontjában a „8 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(149) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által meg valósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés b) pontjában
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

(150) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülõ
egyéb eljárási költségekrõl  szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdésében a „22 munkanapon”
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 3.  § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg lép.

(151) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,
feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és
módosításáról  szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „nyolc napon” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében a „30 munkanapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg,
6.  § (5) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 7.  §-ában
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 10.  §-ában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg, 14.  § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(152) Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról  szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében
a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg,
10.  § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „húsz napon” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész
helyébe a „tíz napon” szöveg lép.
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(153) A kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggõ kivételes építésügyi
szabályokról  szóló 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében a „beérkezésétõl számított három
munkanapon” szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított öt napon” szöveg, 4.  §-ában a „negyvenöt
munkanappal” szövegrész helyébe a „két hónappal” szöveg, 7.  §-ában a „beérkezésétõl számított öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „beérkezését követõ naptól számított nyolc napon” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a „huszonkét
munkanap” szövegrész helyébe a „harminc nap” szöveg, 9.  § (2) bekezdés a) pontjában a „tizenegy munkanap”
szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg, 9.  § (2) bekezdés b) pontjában a „tizenegy munkanap” szövegrész helyébe
a „tizenöt nap” szöveg, 16.  §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 17.  § (1) bekezdés
c) pontjában a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

4.  § Az anyakönyvi eljárásról  szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2.  §
(4) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész a „nyolc napon” szöveggel lép hatályba.

5.  § Hatályát veszti
a) a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ

rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18.  § (5) bekezdése,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet 28/A.  § (2) bekezdése,
c) az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet,
d) az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról  szóló 100/2009. (V. 8.)

Korm. rendelet 11.  §-a,
e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól  szóló 19/2005. (II. 11.)

Korm. rendelet módosításáról  szóló 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
f) a magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez

kapcsolódó beruházások meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról  szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés a) pontja,

g) a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által meg valósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
3.  § (2) bekezdés a) pontja.

6.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

7.  § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez
„11. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A B C D

1

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, 
mulasztások

A bírság összege forintban, 
a határozat jogerõre emelkedésétõl számított A bírságolással érintett

cselekmény
elkövetéséért

felelõssé tehetõ
2 I. 

tizenöt napon belül
befizetve

II. 
tizenöt napot követõen

befizetve

3 1. Menet közben kézben tartott mobil
rádiótelefon használata

4  a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ
5  b) lakott területen kívül b) 15 000 b) 21 000 jármûvezetõ
6  c) autóúton, autópályán c) 20 000 c) 32 000 jármûvezetõ
7 2. Biztonsági öv használata nélküli

közlekedés:
8  a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ utazó 

személy
9  b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ utazó 

személy
10  c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ utazó 

személy
11 3. Gyermekbiztonsági rendszer

használatának elmulasztása
12  a) lakott területen belül a) 15 000 a) 21 000 jármûvezetõ
13  b) lakott területen kívül b) 30 000 b) 42 000 jármûvezetõ
14  c) autóúton, autópályán c) 45 000 c) 57 000 jármûvezetõ
15 4. Motorkerékpár-bukósisak

használatának elmulasztása
16  a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ utas
17  b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ utas
18  c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ utas

”

A Kormány 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) A fogyasztóvédelmi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõségek) a fõvárosi és megyei kormányhivatal
szervezetében szakigazgatási szervként mûködik.
(2) A felügyelõségek tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
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CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök
– a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv
vezetõje az NFH fõigazgatója.”

2.  § A Kr. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi és
munkavállalói felett.”

3.  § A Kr. 6.  § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az NFH és a felügyelõségek
a) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és
a fogyasztói ismeretek bõvítéséhez, a fogyasztói tudatosság erõsítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentetnek meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elõsegítése
és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák mûködését.
(3) Az NFH és a felügyelõségek fogyasztóvédelmi hatóságként ellenõrzik
a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3.  §-ában, 
5.  § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6.  §-ában;
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelezõ jótállásról  szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (2)–(4) bekezdésében és
5.  §-ában;
c) az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezõ jótállásról  szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
3.  § (1)–(4) bekezdésében és 4–5.  §-ában 
foglalt rendelkezések betartását, és az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint eljár ezek megsértése esetén.
(4) A (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(5) A felügyelõségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.”

4.  § A Kr. 5.  § a) és e) pontjában a „felügyelõségek igazgatóit” szövegrész helyébe „felügyelõségek vezetõit” szöveg, 5.  §
b) pontjában a „regionális” szövegrész helyébe a „területi” szöveg, a 6.  § (1) bekezdésben az „NFH központi szerve
útján” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, 6.  § (1) bekezdés g) pontjában az „NFH köztisztviselõinek” szövegrész
helyébe az „NFH és a felügyelõségek kormánytisztviselõinek” szöveg, a 7.  § (1) bekezdésében az „NFH-t” szövegrész
helyébe az „NFH-t és a területileg illetékes felügyelõséget” szöveg, a 7.  § (2) bekezdésében a „regionális” szövegrész
helyébe a „megyei” szöveg, illetve az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8.  §
(2) bekezdésében az „NFH központi szervét” szövegrész helyébe az „NFH-t” szöveg, a 8.  § (4) bekezdésében és a 8/A. §
(2) és (4) bekezdésében az „NFH központi szerve” szövegrész helyébe az „NFH” szöveg, a 8.  § (3) bekezdésében
az „NFH-t” szövegrész helyébe az ”„NFH-t és a felügyelõségeket” szöveg, a 8/A.  § (1) és (3) bekezdésében „az NFH azon
szerve” szövegrész helyébe az „az a szerv” szöveg lép.

5.  § A Kr. a következõ 10.  §-sal egészül ki:
„10.  § A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében 2011. január 1-jét megelõzõen az NFH területi szerveként mûködõ fogyasztóvédelmi
felügyelõség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén mûködõ megyei
(fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek a szakigazgatási szervévé a megyei (fõvárosi) illetékességi területet
alapul véve 2011. január 1-jén válik.”

6.  § Hatályát veszti a Kr. melléklete.

7.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról

A Kormány az Alkotmány 35.  §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.  §-a
(1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint 40.  §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, továbbá
a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság által szabálysértési eljárása során kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság, továbbá 
közigazgatási hatósági eljárása során kiszabott eljárási bírság, valamint rendbírság, illetve fogyasztóvédelmi bírság
a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 48.  §-ának rendelkezései szerint
a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) A bírságot a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban: NFH) Magyar Államkincstárnál
– a 10032000–01494879–00000000 számlaszámon – vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell
befizetni, melyet az NFH havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00285575-60000006 számlaszámon
vezetett fejezeti befizetési számlára utalja.

2. § (1) Az NFH a 2.  § (1) bekezdésében foglaltak alapján befolyt bírság összegérõl – a bírság típusa szerinti bontásban –
negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelõs minisztert.

(2) Az NFH a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírság behajtásában jelentkezõ hátralék összegérõl
a rendelkezésére álló adatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó adatszolgáltatása alapján
negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelõs minisztert.

3. § (1) Az Fgytv. 48.  §-ának (7) bekezdése szerinti, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
(a továbbiakban: társadalmi szervezetek) támogatására fordítandó összeg az Fgytv. 48.  §-ának (3) és (4) bekezdésében
meghatározott központi költségvetési bevételnek a tárgyévet megelõzõ második költségvetési évben befolyt
legalább 10%-a.

(2) A támogatás pályázati úton történik a „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” elnevezésû elõirányzat
terhére.

(3) A pályázat keretében a társadalmi szervezetek mûködési feltételeinek biztosítása, valamint az Fgytv. 45.  §-ának
(1) bekezdésében meghatározott célok meg valósítása támogatható.

(4) Ugyanazon társadalmi szervezet a mûködési feltételeinek biztosítása, valamint a folyamatosan vagy idõszakonként
visszatérõen elvégzendõ feladatok ellátása céljából egy költségvetési éven belül több alkalommal is támogatható.

(5) A pályáztatásra – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásáról  szóló tárgyévi rendeletét kell alkalmazni.

4. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes
bírságok felhasználásáról  szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A nemzetgazdasági miniszter 9/2010. (XII.14.) NGM rendelete
a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl  szóló 
25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
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1.  § A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 13.  § (2) bekezdésében a „96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” szövegrész helyébe
a „2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv” szöveg lép.

2.  § Az R. 16.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
1. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a háromkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló 73/44/EGK tanácsi irányelvnek,
3. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2006/2/EK bizottsági irányelvnek,
4. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2007/4/EK bizottsági irányelvnek,
5. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és V. mellékletének
a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról  szóló 2009/121/EK bizottsági irányelvnek,
7. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2009/122/EK bizottsági irányelvnek és
8. a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról  szóló okmány
II. melléklet 1. rész F. pont (2) bekezdésének
 való megfelelést szolgálja.”

3.  § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4.  § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

5.  § Ez a rendelet
1. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2. a textiltermékek elnevezésérõl  szóló 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és

V. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról  szóló 2009. szeptember
14-i 2009/121/EK bizottsági irányelvnek és

3. a kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl  szóló 96/73/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez  való hozzáigazítása céljából történõ
módosításáról  szóló 2009. szeptember 14-i 2009/122/EK bizottsági irányelvnek
 való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez

A textilszálak táblázata
A B C

Sor-
szám

Elnevezés A szál leírása

1. Gyapjú A juh (Ovis aries) bundájából származó szál.
2. Alpaka, láma, teve, kasmír, moher,

angora (nyúl), vikunya, yak,
guanako, kasgóra, hód, vidra,
a megnevezés után „gyapjú” vagy
„szõr” megjelöléssel vagy anélkül

Az alábbi állatok szõre: alpakakecske, láma, teve, kasmirkecske,
angorakecske, angoranyúl, vikunya, yak, guanakoláma, kasgórakecske,
hód, vidra.

3. Állati szõr, az állatfajta
megadásával vagy anélkül (pl.
marhaszõr, házikecskeszõr, lószõr)

Különbözõ állatok szõre, amennyiben azok nem tartoznak az 1. és a
2. pont alá.

4. Selyem Olyan szál, amit kizárólag a selyemfonal-kibocsátó rovar gubójából
nyernek.

5. Pamut A gyapotnövény (Gossypium) tokjából származó szál.
6. Kapok A kapok (Ceiba pentandra) gyümölcsének belsejébõl származó szál.
7. Len A len (Linum usitatissimum) szárából (kóróból) származó rostszál.
8. Kender A kender (Cannabis sativa) szárából származó rostszál.
9. Juta A Corchorus olitorius és a Corchorus capsularis szárából származó

rostszál. A jutával azonos módon kell eljárni a következõ
rostnövényekbõl származó rostszálakkal: Hibiscus cannabinus, Hibiscus 
sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata.

10. Manilakender A Musa textilis szárát burkoló levelekbõl nyert rostszál.
11. Alfafû A Stipa tenacissima leveleibõl nyert rostszál.
12. Kókusz A Cosos nucifera gyümölcsérõl származó rostszál.
13. Seprûzanót Másképpen: Ginszter. A Cytisus scoparius, illetve a Spartium junceum

ágából nyert rostból készült szál.
14. Rami A Boehmeria nivea és a Boehmeria tenacissima szárából nyert rostszál.
15. Szizál Az Agave sisalana levelébõl nyert rostszál.
16. Indiai kender Másképpen: Sunn. A Crotalaria juncea rostjából készült szál.
17. Mexikói szizál Másképpen: Henequen. Az Agave fourcroydes rostjából készült szál.
18. Agávé Másképpen: Maguey. Az Agave cantala rostjából készült szál.
19. Acetát Kevesebb mint 92%, azonban legalább 74% acetilezett hidroxil

csoportú cellulózacetátból készült szál.
20. Alginát Az alginsav fémsóiból készült szál.
21. Rézoxid-szál Másképpen: Kupro. Rézoxidammóniák eljárás szerint készült regenerált 

cellulózszál.
22. Modál Módosított viszkóz eljárással elõállított nagy szakítószilárdságú és

nedves modulusú regenerált cellulózszál. A szakítószilárdság (BC)
szabványos állapotban és az 5%-os megnyúláshoz szükséges erõ (BM):
BC (cN)>=1,3 ÖT+2T
BM (cN)>=0,5 ÖT,
ahol T az átlagos lineáris sûrûség decitexben.

23. Fehérjeszál Természetes fehérjébõl nyert, vegyszerekkel regenerált és stabilizált
szál.

24. Triacetát Cellulózacetátból elõállított szál, amelyben a hidroxil-csoportoknak
legalább 92%-a acetilezett.

25. Viszkóz Viszkóz eljárással készült, regenerált cellulózból álló végtelen és vágott 
szál.

26. Akril Olyan lineáris makromolekulákból elõállított szál, melynek lánca
legalább 85 tömegszázalék akrilnitrilbõl épül fel.

27. Poliklorid Olyan lineáris makromolekulából elõállított szál, melynek lánca több
mint 50 tömegszázalék vinilklorid vagy vinilidénklorid monomer
egységeket tartalmazó makromolekulákból áll.
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A B C

28. Fluorszál Lineáris makromolekulákból álló szál, amelyet alifás fluor-karbon
monomerekbõl nyernek.

29. Modakril Lineáris makromolekulákból álló szálak, melyek láncai 50%-nál több,
de 85%-nál kevesebb tömegszázaléknyi akrilnitrilbõl épülnek fel.

30. Poliamid vagy nejlon A láncban legalább 85%-ban alifás vagy ciklo-alifás egységekhez
kapcsolódó, ismétlõdõ amidkötéseket tartalmazó szintetikus, lineáris
makromolekulákból álló szál.

31. Aramid Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely aromás
csoportokhoz kapcsolódó amid- vagy imidkötésekbõl áll, amelyek
legalább 85%-a közvetlenül kapcsolódik két aromás gyûrûhöz, és
az esetlegesen jelenlevõ imidkötések száma nem haladja meg
az amidkötésekét.

32. Poliimid Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely ismétlõdõ
imidegységeket tartalmaz.

33. Lyocell Egy szerves oldószerrel és oldatból történõ szálképzési eljárással,
származékok képzõdése nélkül elõállított regenerált cellulózszál.

34. Polilaktid A láncban legalább 85% természetesen elõforduló cukrokból származó 
tejsavészter-egységet tartalmazó, lineáris makromolekulákból álló szál, 
amelynek olvadási hõmérséklete legalább 135 °C.

35. Poliészter Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai legalább 
85 tömegszázalékban tereftálsavészterbõl állnak.

36 Polietilén Nem helyettesített, alifás szénhidrogénekbõl összetevõdõ, telített
lineáris makromolekulákból álló szál.

37. Polipropilén Szálak lineárisan telített alifás szénhidrogénekbõl, amelyek minden
második szénatomjához egy izotaktikus elrendezésû metilcsoport
kapcsolódik további helyettesítés nélkül.

38. Polikarbamid Lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek lánca ismétlõdõ
(NH-CO-NH) funkcionális csoportot tartalmaz.

39. Poliuretán Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai ismétlõdõ
funkcionális uretáncsoportokkal rendelkeznek.

40. Vinilszál Lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai különbözõ
acetalezettségi fokú polivinilalkoholból épülnek fel.

41. Trivinil Szál három különbözõ vinilmonomerbõl, amely akrilnitrilbõl, klórozott
vinilmonomerbõl és egy harmadik vinilmonomerbõl tevõdik össze,
amelyek közül egyik sem tesz ki 50% tömeghányadot.

42. Elasztodién Elasztikus szál, amely természetes vagy szintetikus poliizoprénbõl áll
egy vagy több polimerizált dienbõl, egy vagy több vinilmonomerrel
vagy anélkül, és amely szálirányú húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, majd tehermentesítés után azonnal
visszanyeri megközelítõleg a kiindulási hosszát.

43. Elasztán Elasztikus szál, amely legalább 85 tömegszázalékban szegmentált
poliuretánból áll, és amely húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, majd tehermentesítés után azonnal
visszanyeri megközelítõleg a kiindulási hosszát.

44. Üvegszál Üvegbõl készült szál.
45. Elnevezés annak az anyagnak

megfelelõen, amelybõl a szálak
összetevõdnek, pl. fém (fémes,
fémezett), azbeszt, papír, „szál”
vagy „fonal” kiegészítéssel vagy
anélkül

Különbözõ vagy újszerû anyagból készült szálak, amelyek
az elõzõekben nincsenek felsorolva.

46. Elaszto-multiészter Két vagy több vegyileg megkülönböztethetõ lineáris molekula
(amelyek egyike sem haladja meg a teljes tömeg 85%-át)
kölcsönhatása által, két vagy több megkülönböztethetõ szakaszban
létrehozott szál, amelyben az észtercsoport alkotja a meghatározó
egységnyi mennyiséget (legalább 85%), és amely – megfelelõ kezelést
követõen – eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd
elengedve, rövid idõ alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát.
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A B C

47. Elasztolefin Legalább 95%-ban (tömegszázalékban) részben keresztkötéseket
tartalmazó makromolekulákból álló, etilénbõl és legalább egy másik
olefinbõl elõállított szál, amely eredeti hosszának másfélszeresére
kinyújtva, majd elengedve rövid idõ alatt lényegében visszanyeri
eredeti hosszát.

48. Melamin Legalább 85 tömegszázalékban melaminszármazékok keresztkötéses
láncmolekuláiból álló szál.

„

2. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez

Egyezményes járulékanyag-hányadok
A B C

Sor-
szám

Szál %

1–2. Gyapjú és szõrök
 fésült szálak 18,25
 kártolt szálak 17,00

3. Szõrök
 fésült szálak 18,25
 kártolt szálak 17,00
Lószõr
 fésült szálak 16,00
 kártolt szálak 15,00

4. Selyem 11,00
5. Pamut

 szokásos szálak 8,50
 mercerezett szálak 10,50

6. Kapok 10,90
7. Len 12,00
8. Kender 12,00
9. Juta 17,00

10. Manilakender 14,00
11. Alfafû 14,00
12. Kókusz 13,00
13. Seprûzanót 14,00
14. Rami (fehérített szálak) 8,50
15. Szizál 14,00
16. Indiai kender 12,00
17. Mexikói szizál 14,00
18. Agáve 14,00
19. Acetát 9,00
20. Alginát 20,00
21. Rézoxid-szál 13,00
22. Modál 13,00
23. Fehérjeszál 17,00
24. Triacetát 7,00
25. Viszkóz 13,00
26. Akril 2,00
27. Poliklorid 2,00
28. Fluorszál 0,00
29. Modakril 2,00
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A B C

30. Poliamid vagy nejlon
 vágott szál 6,25
 végtelen szál 5,75

31. Aramid 8,00
32. Poliimid 3,50
33. Lyocell 13,00
34. Polilaktid 1,50
35. Poliészter

 vágott szál 1,50
 végtelen szál 1,50

36. Polietilén 1,50
37. Polipropilén 2,00
38. Polikarbamid 2,00
39. Poliuretán

 vágott szál 3,50
 végtelen szál 3,00

40. Vinil 5,00
41. Trivinil 3,00
42. Elasztodién 1,00
43. Elasztán 1,50
44. Üvegszál

 végtelen szál 5 mm átmérõ felett 2,00

 végtelen szál 5 mm átmérõig 3,00
45. Fémszál 2,00

Fémezett szál 2,00
Azbesztszál 2,00
Papírfonal 13,75

46. Elaszto-multiészter 1,50
47. Elasztolefin 1,50
48. Melamin 7,00

„

3. melléklet a 9/2010. (XII. 14.) NGM rendelethez

1. Az R. 6. melléklet I. fejezet I. 6. pont elsõ bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I.6. A vizsgálati minta elõkezelése
Ha valamely anyagot a [textiltermékek elnevezésérõl  szóló, 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 12. cikke f) pontjában leírt] százalékos számításokhoz nem szabad figyelembe venni, azt elõször el kell
távolítani egy olyan módszerrel, amely egyik szálkomponensre sincs hatással.”

2. Az R. 6. melléklet IV. fejezetének „AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT” helyébe a következõ táblázat lép:
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„AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
A B C

Mód-
szer

Alkalmazási terület
Reagens

Oldható komponens Oldhatatlan komponens

1. Acetát Bizonyos más szálak Aceton
2. Egyes fehérjeszálak Bizonyos más szálak Hipoklorit
3. Viszkóz, rézoxid-szál vagy

meghatározott típusú modál
Pamut, elasztolefin vagy melamin Hangyasav és cinkklorid

4. Poliamid vagy nejlon Bizonyos más szálak Hangyasav, 80 tömeg%-os
5. Acetát Triacetát, elasztolefin vagy

melamin
Benzinalkohol

6. Triacetát vagy polilaktid Bizonyos más szálak Diklórmetán
7. Egyes cellulózszálak Poliészter, elaszto-multiészter

vagy elasztolefin
Kénsav, 75 tömeg%-os

8. Akril, meghatározott modakril-
vagy meghatározott poliklorid
szálak

Bizonyos más szálak Dimetilformamid

9. Egyes polikloridok Bizonyos más szálak Széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5
térfogat %-os

10. Acetát Bizonyos polikloridok, elasztolefin
vagy melamin

Jégecet

11. Selyem Gyapjú, szõr, elasztolefin vagy
melamin

Kénsav, 75 tömeg%-os

12. Juta Egyes állati eredetû szálak Nitrogéntartalom módszer
13. Polipropilén Bizonyos más szálak Xilol
14. Bizonyos más szálak Poliklorid szálak (a vinilklorid

homopolimerjei), elasztolefin vagy 
melamin

Koncentrált kénsav módszer

15. Poliklorid szálak, egyes
modakrilok, egyes elasztánok,
acetátok, triacetátok

Bizonyos más szálak Ciklohexanon

16. Melamin Pamut vagy aramid Forró hangyasav, 90 tömeg%-os
„

3. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „1. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), len (7), kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafû (11),
kókuszrost (12), seprûzanót (13), rami (14), szizál (15), rézoxid-szál (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril
(26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyeknek a felületét
deacetilezték.”

4. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „1. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

5. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „2. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. pamut (5), rézoxid-szál (21), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35),
polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) elasztolefin (47) és melamin (48).
Ha különbözõ fehérjeszálak vannak jelen, akkor a módszerrel ezek összes tömege határozandó meg és nem egyedi
mennyiségük.”
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6. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „2. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve pamut, viszkóz,
modál és melamin szálak esetén, melyekhez ‘d’ = 1,01, és fehérítetlen pamut esetén, melyhez ‘d’ = 1,03.”

7. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „3. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. pamut (5), elasztolefin (47) és melamin (48).
Ha modál szálat találunk a keverékben, egy elõ zetes vizsgálatot kell elvégezni annak megállapítására, hogy oldódik-e
a reagensben.
A módszer nem alkalmazható olyan keverékekhez, melyekben a pamutot erõs kémiai roncsoló hatás érte, vagy
melyekben a viszkóz vagy a rézoxid-szál (cupro) részlegesen oldhatóvá vált, bizonyos teljesen el nem távolítható
színezékek és kikészítõ anyagok jelenléte  miatt.”

8. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „3. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke pamut esetében
1,02, melamin esetében 1,01, elasztolefin esetében pedig 1,00.”

9. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „4. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27),
poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
A fent említetteknek megfelelõen, ezt a módszert gyapjúkeverékekre is lehet alkalmazni, de ahol a gyapjútartalom
meghaladja a 25%-ot, a 2. módszert kell alkalmazni (a gyapjút lúgos nátriumhipoklorit oldattal kell kioldani).”

10. Az R. 6. melléklet IV. fejezet a „4. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, melyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

11. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „5. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. triacetát (24), elasztolefin (47) és melamin (48).”

12. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „5. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A 'd' értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

13. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „6. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid
vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
Megjegyzés:
Az olyan triacetát szálak, amelyeket részlegesen hidrolízishez vezetõ kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes
mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.”

14. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „6. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a poliészter,
elaszto-multiészter, elasztolefin és melamin szálak esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

15. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „7. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. poliészter (35), elaszto-multiészter (46) és elasztolefin (47).”
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16. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „8. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon
(30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
A módszer egyaránt alkalmas elõ zetesen metallizált színezékkel színezett akrilok és egyes modakrilok esetében,
ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.”

17. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „8. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a gyapjú,
a pamut, a rézoxid-szál, a modál, a poliészter,az elaszto-multiészter és a melamin esetében, amelyek tekintetében a ‘d’
értéke 1,01.”

18. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „9. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid
vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma nagyobb 25%-nál, a 2. módszert kell használni.
Ha a keverék poliamid- vagy nylontartalma nagyobb 25%-nál, a 4. módszert kell használni.”

19. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „9. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”

20. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „10. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. meghatározott poliklorid szálak (27), mégpedig PVC-szálak akár utánklórozottak, akár nem, elasztolefin (47) és
melamin (48).”

21. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „11. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2) és (3), elasztolefin (47) és melamin (48).”

22. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „11. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke gyapjú esetében 0,985,
elasztolefin esetében 1,00, a melamin esetében pedig 1,01”.

23. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „13. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontjának 2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz
(25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46) és melamin (48).”

24. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „13. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálat,
ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

25. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer, az idegenanyagok eltávolítása után, a következõ szálakból álló kétkomponensû keverékekhez
alkalmazható:
1. pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok
(29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46), valamint
2. poliklorid szálak (27) melyek vinilklorid homopolimer alapúak, akár utánklórozottak, akár nem, elasztolefin (47),
valamint melamin (48).
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A módszer azokra a modakrilokra alkalmazható, melyek koncentrált kénsavba (sûrûség 20 °C-on: 1,84 g/ml) bemerítve
áttetszõ oldatot adnak.
Ez a módszer alkalmazható a 8. és a 9. módszer helyett.”

26. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 2. ALAPELV pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. ALAPELV
A keverék nem poliklorid, nem elasztolefin és nem melamin összetevõjét (vagyis az 1. bekezdés 1. pontjában említett
szálak) tömény kénsavval (relatív sûrûsége 20 °C-on 1,84 g/ml) kell kioldani a keverék ismert száraz tömegébõl.
A poliklorid szálból, elasztolefinbõl és melaminból álló visszamaradt anyagot össze kell gyûjteni és ki kell mosni.
A megszárított anyag lemért tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában kell
kifejezni. A második összetevõ százalékos aránya a kettõ különbségébõl állapítandó meg.”

27. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „14. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a melamin szálak
esetében, ahol a ‘d’ értéke 1,01.”

28. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. Módszer” 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer, az idegenanyagok eltávolítása után, a következõ szálakból álló kétkomponensû keverékekhez
alkalmazható:
1. acetát (19), triacetát (24), poliklorid (27), meghatározott modakrilok (29), meghatározott elasztánok (43)
és
2. gyapjú (1), állati szõrök (2) és (3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (cupro) (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26),
poliamid vagy nejlon (30), üvegszál (44), és melamin (48).
Ha modakril- vagy elasztánszál van a keverékben, egy elõ zetes vizsgálatot kell elvégezni annak megállapítására, hogy
a szál teljes mértékben oldódik-e a reagensben.
A poliklorid tartalmú keverékek elemzéséhez a 9. vagy 14. módszer is alkalmazható.”

29. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. Módszer” 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános információknál megadott módon számítandók. A ‘d’ értéke 1,00, a következõk kivételével:
akril 0,98., selyem és melamin 1,01.”

30. Az R. 6. melléklet IV. fejezet „15. MÓDSZER” címû részt követõen a következõ „16. MÓDSZER” címû résszel egészül ki:

„16. MÓDSZER
(Forró hangyasavas módszer)
1. ALKALMAZÁS TERÜLET
Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követõen a következõ összetételû, kétkomponensû keverékek
esetében alkalmazható:
1. melamin (48)
és
2. pamut (5) és aramid (31).
2. ALAPELV
A melamint az ismert száraz tömegû keverékbõl (90 tömegszázalékos) forró hangyasavval oldjuk ki.
A visszamaradt anyag összegyûjtjendõ, kimosandó. A megszárított és megmért anyag tömege szükség esetén
a megfelelõ módon korrigálva a keverék száraz tömegére vonatkoztatott százalékos értékben fejezendõ ki.
A különbség alapján határozható meg a második összetevõ százalékos aránya.
Megjegyzés: Szigorúan ajánlott a hõmérséklet tartományon belül maradni, mivel a melamin oldhatósága
nagymértékben függ a hõmérséklettõl.
3. ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános részben megadottakon túl)
3.1. Eszközök
3.1.1. Legalább 200 ml ûrtartalmú, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombik.
3.1.2. Rázó vízfürdõ vagy egyéb olyan eszköz, amely rázni és 90 ± 2°C-on tudja tartani a lombikot.
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3.2. Reagensek
3.2.1. Hangyasav (90 tömegszázalékos, relatív sûrûsége 20 °C-on 1,204 g/ml). 890 ml 98–100 tömegszázalékos
hangyasavat (relatív sûrûsége 20 °C-on 1,220 g/ml) egészítsünk ki vízzel 1 literre.
3.2.2. Híg ammóniaoldat: tömény ammóniaoldatból 80 ml-t (relatív sûrûsége 20 °C-on 0,880 g/ml) egészítsünk ki
vízzel 1 literre.
4. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
Az általános útmutatóban leírtak végrehajtása után a következõk szerint kell eljárni:
A legalább 200 ml-es, üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához 100 ml
hangyasavat kell adni. Üvegdugót rátéve alaposan fel kell rázni, hogy a minta átnedvesedjen. A lombikot rázó
vízfürdõben 90 ± 2 °C-on egy óra hosszat erõteljesen kell rázatni. Hagyni kell a lombikot szobahõmérsékletûre hûlni,
majd a folyadékot egy lemért szûrõtégelyen dekantálni. A szálmaradékot tartalmazó lombikba 50 ml hangyasavat
öntve, kézzel fel kell rázni, és a lombik tartalmát átszûrni a szûrõtégelyen. A visszamaradt szálakat a szûrõtégelyre kell
átvinni úgy, hogy a lombikot kis mennyiségû hangyasavval kell kiöblíteni. A tégelyt leszívással le kell üríteni, ezt
követõen a szálmaradékot ki kell mosni hangyasavval, forró vízzel, híg ammóniaoldattal, végül hideg vízzel, miközben
a tégelyt minden egyes folyadék-hozzáadás után le kell szivatni. Leszívás addig nem alkalmazható, amíg mindegyik
mosófolyadék gravitációs úton teljesen le nem csöpögött. Végül a tégelyt le kell szívatni, meg kell szárítani, le kell
hûteni és meg kell mérni a szálmaradékkal együtt.
Megjegyzés: A hõmérséklet nagyon erõsen befolyásolja a melamin oldhatóságát, ezért gondosan ellenõrizni kell.
5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredmények az általános utasításokban meghatározottak szerint számítandók. A ‘d’ értéke pamut és aramid
esetében 1,02.
6. A MÓDSZER PONTOSSÁGA
Textilanyagok homogén keveréke esetében az e módszerrel nyerhetõ eredmények megbízhatósági tartománya
95%-os konfidenciaszinten nem nagyobb ± 2-nél.”

A nemzetgazdasági miniszter 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári
napban  való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról

Az 1.  § tekintetében az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosítása
tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól  szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10.  § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2.  § tekintetében az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
módosítása tekintetében a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól  szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4.  § tekintetében a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  §
(2) bekezdés b) és f) pontjában, továbbá a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk
tanúsításáról  szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdésének e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
az 5.  § tekintetében az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása tekintetében a szerencsejáték szervezésérõl  szóló 1991. évi
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XXXIV. törvény 38.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 6.  § tekintetében az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási
díjáról  szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7.  § tekintetében a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény
235.  § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 8.  § tekintetében a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl  szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124.  § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 9.  § tekintetében az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 21/2009. (IX. 30.)
SZMM rendelet módosítása tekintetében az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény 16.  §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 10.  § tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló
2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása tekintetében az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintû szociális párbeszédrõl  szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29.  §-ában, valamint a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § o) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 11.  § tekintetében a törzskönyvi nyilvántartásról  szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról 
 szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben,
a 12.  § tekintetében a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása
tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 13.  § tekintetében a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi
CXII. törvény 235.  § (2) bekezdés h) pontjában és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 235.  §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10.  § (1) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 4. melléklet 8. b) pontjában az „5 munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

2.  § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
a 20.  § (1) bekezdésben a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg, a 20.  § (3) bekezdésben
a „három munkanapon belül és legalább öt munkanappal” szövegrész helyébe az „5 napon belül és legalább 8 nappal”
szöveg, a 20.  § (4) bekezdésben a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg lép.

3.  § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól  szóló 44/2004. (XII. 20.) PM
rendelet 2.  § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 2.  § (5) bekezdésben
az „5 munkanap” szövegrész helyébe a „8 nap” szöveg, a 6.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe 

1998 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



a „15 napon” szöveg, a 7.  § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 7.  § (3) bekezdésében a „5 munkanapon” szövegrészek
helyébe a „8 napon” szöveg lép.

4.  § A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 36.  § (3) bekezdésben a „tíz munkanap” szövegrész helyébe
a „15 nap” szöveg, a 36.  § (7) bekezdésben a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 37.  §
(1) bekezdésben a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „5 nappal” szöveg lép.

5.  § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 22/A.  § (7) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „8 napon” szöveg, a 47.  § (2) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

6.  § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
 szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 13.  § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg, a 14.  § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész
helyébe a „8 napon” szöveg, a 14.  § (3) bekezdésben az „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

7.  § A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2.  § (7) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 10.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 11.  §-ban a „8 munkanapon”
szövegrészek helyébe a „8 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 11/B.  §
(1) bekezdésében a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 11/B.  § (2) bekezdésében
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „2 hónapon”
szöveg lép.

8.  § A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl  szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet 3.  §-ában a „22 munkanapon” szövegrészek helyébe a „30 napon”
szöveg, a „22 munkanapos” szövegrész helyébe a „30 napos” szöveg, a 4.  § (1) bekezdésben a „22 munkanapon”
szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 6.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon”
szöveg, a 7.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 8.  § (2) bekezdésben
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a 8.  § (4) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „30 napon” szöveg, a 8.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

9.  § Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 21/2009. (IX. 30.) SZMM
rendelet 3.  § (3) bekezdésben az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg, a „húsz munkanap”
szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 3.  § (5) bekezdés b) pontjában a „tíz munkanapos” szövegrész helyébe
a „15 napos” szöveg lép.

10.  § Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló 2009. évi
LXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 5.  § (1) bekezdésben az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a „húsz munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 8.  §
(3) bekezdésben a „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg a „húsz munkanap” szövegrész helyébe
a „30 nap” szöveg lép.

11.  § A törzskönyvi nyilvántartásról  szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet 14.  § (1) bekezdésben az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

12.  § A gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 4.  §-ban
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.

13.  § A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló 18/2010.
(IV. 29.) PM rendelet 3.  § (4) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 18.  §-ban
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a „8 munkanapon” szövegrészek helyébe a „15 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon”
szöveg, a 20.  § (1) bekezdésben a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 20.  § (2) bekezdésben
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szöveg helyébe a „2 hónap” szöveg
lép.

14.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

15.  § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggõ módosításáról

A Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról  szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet tekintetében a villamos
energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (3) bekezdésének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a keszonmunkákról  szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  §
(4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyására  szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet tekintetében a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában 
meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva a honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és
taxaméter alkalmazásáról  szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet tekintetében az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 260.  § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról  szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet tekintetében
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 11.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában
meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a rendbírságról  szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
 szóló 1991. évi IV. törvény 56/A.  § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában
meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 
támogatásról  szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
 szóló 1991. évi IV. törvény 20.  § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában
meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
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a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról  szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés ds) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikai feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a mérõedényként használt palackok forgalomba hozataláról  szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet tekintetében a mérésügyrõl  szóló
1991. évi XLV. törvény 15.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról  szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet
tekintetében a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) és
h) pontjában meghatározott adópolitikával és iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott e-közigazgatással összefüggõ feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben,
a Munkaerõpiaci Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás
elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39/A.  § (7) bekezdésében, továbbá a 39/C.  §
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 
133.  § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról  szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes
rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl  szóló
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dg) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel
egyetértésben,
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dn) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  §
d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl  szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dh) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a gépjármû gumiabroncsnyomás-mérõk mûszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó
elõírásokról  szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
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a biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl  szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet tekintetében
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dk) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségügyi feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeirõl  szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  §
(4) bekezdés dp) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával
összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében
eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
egyes átlag feletti pontosságú súlyok mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl  szóló 65/1999.
(XII. 13.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § i) pontjában meghatározott egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó elõírásokról  szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl
 szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel
összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § e) pontjában meghatározott közlekedéssel összefüggõ feladatkörében
eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a munkahelyek kémiai biztonságáról  szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló
1993. évi XCIII. törvény 88.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti
erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl  szóló
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés di) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel
egyetértésben,
a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról  szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 13/A.  § (4) bekezdésének
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
a szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl  szóló
35/2000. (X. 18.) GM rendelet tekintetében a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl  szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet tekintetében a mérésügyrõl  szóló 1991. évi
XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 15.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetésérõl  szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet tekintetében
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
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a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet
tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során meg valósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl  szóló
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés
dd) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti
erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a háztartási villamos hûtõszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekrõl
és megfelelõségük tanúsításáról  szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény
56.  §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl  szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
tekintetében a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérõl  szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról  szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet 22.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § s) pontjában
meghatározott kereskedelemmel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a) pontjában meghatározott igazságüggyel
összefüggõ feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a fénycsõelõtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekrõl  szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet tekintetében
a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § w) pontjában
meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a játszótéri eszközök biztonságosságáról  szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi
CLV. törvény 56.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági
felügyeletérõl  szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben
eljárva,
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129.  §-a (2) bekezdésének a)–e), g)–l) és
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggõ feladatkörömben
eljárva,
a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó
feladatairól és közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak
a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közremûködõként történõ bevonásáról  szóló 9/2004. (IV. 7.)
FMM rendelet tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai
felhasználásáért felelõs intézményekrõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 17.  § (3) bekezdésében, valamint a 20.  § (2) és
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
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a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról  szóló 11/2004. (II. 13.) GKM
rendelet tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba
hozatalára vonatkozó szabályokról  szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény
133.  § (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 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet tekintetében a közösségi vámjog
végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82.  §-a (1) bekezdésének a)–l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet tekintetében
a felnõttképzésrõl  szóló 2011. évi CI. törvény 4.  § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n) pontjában
meghatározott szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselõ elhelyezkedését segítõ munkaerõpiaci szolgáltatások és azok
igénybevételének részletes szabályairól  szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet tekintetében a prémiumévek programról és
a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény 7.  § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § c) pontjában
meghatározott közigazgatás-szervezéssel összefüggõ feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben,
a villamosmû biztonsági övezetérõl  szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170.  § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a munka világából történõ fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésrõl  szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet
tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény 7.  §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl  szóló 22/2005.
(VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dm) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41.  § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel
egyetértésben,
a regionális képzõ központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési
keret felhasználásáról, valamint a regionális képzõ központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok együttmûködésérõl
 szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi
IV. törvény 53.  § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott
foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a rehabilitációs akkreditációs díjról  szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 58.  §-a (8) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló 2005. évi CLXXX. törvény
végrehajtásáról  szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet tekintetében a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele
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érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló 2005. évi CLXXX. törvény 17.  §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában 
meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai
gyakorlati követelményekrõl  szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet tekintetében a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki
biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § a) és ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a gazdasági és közlekedési fõügyeleti rendszer létrehozásáról, mûködésérõl, valamint egyes bejelentési kötelezettségekrõl  szóló
59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53.  § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl  szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM
rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dm) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  §
d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedése: a munkanélküliség megelõzése és kezelése
keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól  szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet
tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24.  § (9)–(10) bekezdésében, valamint 49.  § (5) bekezdés
o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl  szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet tekintetében
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés dj) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól  szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében a mûszaki
biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti
eljárásának részletes szabályairól  szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében
az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § b) pontjában
meghatározott területfejlesztéssel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
az autógáztartályok idõszakos ellenõrzésérõl  szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet tekintetében a mûszaki biztonsági hatóságok
mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes
szabályairól  szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a mutatványos berendezések biztonságosságáról  szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet tekintetében a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 12.  §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § s) és w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggõ feladatkörömben
eljárva,
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a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól  szóló 15/2007. (IV. 13.) 
SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 
28.  § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és
felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggõ
feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok körérõl és az adatokhoz  való
hozzáférés rendjérõl  szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet tekintetében
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § n) pontjában
meghatározott rendészettel összefüggõ feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d) pontjában
meghatározott egészségüggyel összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben, valamint az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  §
e) pontjában meghatározott a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával összefüggõ feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben,
a gázüzemû munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belsõ égésû motorral
üzemelõ munkagép gázüzemûre történõ utólagos átalakításának mûszaki-biztonsági követelményeirõl  szóló 51/2007. (V. 17.) GKM
rendelet tekintetében a mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól  szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § ce) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok mûködésérõl  szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28.  § (4) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben
eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel
egyetértésben,
az elõrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenõrzési módszereirõl  szóló
13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 56.  §-ában, és
a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) és w) pontjában
meghatározott iparügyekkel és fogyasztóvédelemmel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló
2003. évi LXXXVI. törvény 28.  § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n) pontjában
meghatározott szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § i) pontjában
meghatározott oktatással összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,
a lovas szolgáltató tevékenységrõl  szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet tekintetében a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12.  § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § t) pontjában meghatározott turizmussal
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követõen
munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8.  §-ában 
meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenõrzésének részletes feltételeirõl és szabályairól  szóló
7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet tekintetében a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint

2006 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17.  § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásáról
 szóló15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló
2003. évi LXXXVI. törvény 28.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n) pontjában
meghatározott szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet tekintetében a földgázellátásról  szóló
2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
meghatározott iparügyekkel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól  szóló 32/2009.
(XII. 23.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4) bekezdés ca) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84.  § g) pontjában meghatározott bányászattal összefüggõ feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel
egyetértésben,
az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról  szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet
tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 36/A.  §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól  szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet
tekintetében a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
módosításáról  szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  §
(4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával
összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl  szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 7.  § (5) bekezdésének a) és
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ
feladatkörömben eljárva,
az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról
 szóló 17/2010. (V.13.) SZMM rendelet tekintetében az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl  szóló 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggõ feladatkörömben eljárva,
a következõket rendelem el:

1. A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról  szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet
módosítása

1. § A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról  szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a) 3.  §-ában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „fõvárosi 
és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság)” szöveg,

b) 25.  § (2) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „hatóságtól” szöveg

lép.
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2. A keszonmunkákról  szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

2. § A keszonmunkákról  szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § Az e rendeletben foglaltak munkaegészségügyi vonatkozású elõírásai végrehajtásának ellenõrzésére,
hiányosságok észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére a fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi felügyelõsége jogosult.”

3. A munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

3. § (1) A munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet (a továbbiakban: R1.) 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, telefaxon, e-mailben vagy személyesen –
haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes
fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség),
amely a bejelentést azonnal továbbítja az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségnek.
(2) Olyan munkahelyen, ahol különbözõ munkáltatók munkavállalókat egyidejûleg foglalkoztatnak és a sérült
munkáltatója a munkabaleset bekövetkezésekor nem azonosítható, a súlyos munkabaleset bejelentési kötelezettsége 
tekintetében az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sérült munkavállaló munkáltatója az, aki
a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja. Amennyiben a munkáltató személye így sem állapítható meg,
akkor a munkáltatónak azt kell tekinteni, akinek a területén a munkavégzés folyik.
(3) Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi felügyelõség megérkezéséig köteles a baleseti
helyszínt a mentést követõen balesetkori állapotában megõrizni. Ha a balesetkori állapot megõrzése további súlyos
veszélyhelyzetet idézne elõ vagy jelentõs anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínrõl fényképet, videofelvételt
vagy egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elõsegítõ dokumentumot kell készíteni.”

(2) Az R1. 9.  § (1) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, a társadalombiztosítási kifizetõhelynek, ennek hiányában az illetékes
egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek,”

(3) Az R1. 5. számú melléklete (A munkabaleseti jegyzõkönyv kitöltési útmutatója) második bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak – számítógéppel, írógéppel vagy
nyomtatott betûvel – kell kitölteni a munkabaleseti jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) valamennyi rovatát
az (E) blokk „A munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1–6 pontjaihoz tartozó kódnégyzetek és az (F) és
(G) blokkban lévõ kódnégyzet, valamint a (J) blokk kivételével. Az (E) blokkban lévõ sorokba a szöveges meghatározást, 
választ a munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévõ kódnégyzeteket, valamint a jegyzõkönyv (J)
blokkját az illetékes felügyelet (a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége, illetve
a bányakapitányság) tölti ki.”

4. A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyására  szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet
módosítása

4. § (1) A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyására  szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 1.  §-ában a „Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumra” szöveg lép.

(2) Az R2. 6.  § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) A szerv meghagyással kapcsolatos munkáját a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumon
kívül a Foglalkoztatási Hivatal ellenõrzi.”

(3) Az R2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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5. A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról  szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása

5. § A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról  szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2.  § (6) bekezdésében az „Országos
Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

6. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról  szóló 
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása

6. § A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról  szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
mellékletének 4.4.17. pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézete” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

7. A rendbírságról  szóló 3/1996. (IV. 5. ) MüM rendelet módosítása

7. § A rendbírságról  szóló 3/1996. (IV. 5. ) MüM rendelet 1.  § (1) bekezdésének felvezetõ szövegében a „megyei (fõvárosi)
munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

8. A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
módosítása

8. § (1) A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról  szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2.  § (1) bekezdésében
a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja
(a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

(2) Az R3. 2.  § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi központ, országos és regionális programok esetén – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
véleményének meghallgatásával – a Nemzetgazdasági Minisztérium meghatározhatja azokat a képzéseket,
amelyeket a munkaerõ-fejlesztõ és -képzõ központ nyújt a támogatásban részesülõk számára.”

(3) Az R3. 2.  § (3) bekezdésében, a 3.  § (2) bekezdés f) pontjában, a 18.  § (8) bekezdésében, valamint a 26/C.  §
(3) bekezdésében, továbbá a 27.  § (24) bekezdésében a „Szociális– és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
a „Nemzetgazdasági Minisztérium”, a 18.  § (6) és (9) bekezdésében a „Szociális- és Munkaügyi Minisztériumhoz”
szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szöveg lép.

(4) Az R3. 18.  § (11) bekezdésében a „szociális- és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági
miniszter”szöveg lép.

(5) Az R3. 26/C.  §-ának (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[(1) A program lehet:]
„c) megyei munkaerõpiaci program.”

(6) Az R3. 26/C.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaerõpiaci program indításáról
a) központi munkaerõpiaci program esetében – a MAT véleményének kikérését követõen – a Nemzetgazdasági
Minisztérium,
b) regionális munkaerõpiaci program esetében az érintett munkaügyi központok vezetõinek javaslatára
a Nemzetgazdasági Minisztérium,
c) a megyei munkaerõpiaci program esetében az érintett munkaügyi központ vezetõje
dönt.”

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2009



9. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról  szóló
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

9. § (1) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról  szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM
rendelet (a továbbiakban: R4.) 3–6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplõ foglalkozási betegséget, foglalkozási
eredetû heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban
meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkáltató telephelye szerint illetékes
fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségéhez (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség)
be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi felügyelõség
a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségnek (a továbbiakban: OMMF).
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével
a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követõ
24 órán belül,
b) halálos kimenetelû, illetõleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintõ azonos, egy idõben
kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsõként észlelõ orvosnak szóban
azonnal és írásban legkésõbb 24 órán belül,
c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldõ foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának
a lelet kézhezvételétõl számított 24 órán belül
a 4. számú melléklet szerinti bejelentõlapon kell megtennie.
(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresõképesként bejelentett személy keresõképtelenné vált.
Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévõ személy esetén, a gyakorlati képzés helyén mûködõ
foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy idõben értesíti az oktatási intézményt.
(4) Az elsõ észlelõ orvosnak lehetõsége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye
szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy az Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézetbe (a továbbiakban: OMFI) beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs!
megjegyzést.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel
nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállaló beutalását
az OMFI-ba. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.
(6) A tüdõfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító egészségügyi szolgáltató, illetve az OMFI végzi
a bejelentést.
4. § (1) Ha a munkahelyen halálos kimenetelû vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elõ, a munkáltató
– az észlelõ orvos bejelentési kötelezettségétõl függetlenül – azonnal értesíti a munkavédelmi felügyelõséget, amely
azonnal értesíti az OMFI-t és az OMMF-et.
(2) Az 1.  § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti
a munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelõséget.
(3) Amennyiben a betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és
védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15.  §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint
a foglalkozási eredetû megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye,
illetve tartózkodási helye szerint illetékes munkavédelmi felügyelõséghez továbbította, a munkavédelmi
felügyelõség a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes
munkavédelmi felügyelõségéhez, a bejelentõlap egyidejû megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót
írásban értesíti.
5. § (1) A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi
felügyelõség a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával vizsgálja ki. Amennyiben a munkáltató jogutód
nélkül megszûnt, és a külön jogszabályban elõírtak alapján a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges
dokumentumok nem kerültek elhelyezésre a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi
intézeténél (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet), illetve a munkavédelmi felügyelõségnél,
a foglalkozási eredetet az OMMF bírálja el.
(2) A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába
a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselõjét és a munkavállalók
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érdekképviseletét (munkavédelmi képviselõt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és
az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshetõ. Ezen túlmenõen
a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába az OMMF orvos végzettségû kormánytisztviselõjét is
minden esetben be kell vonni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetõvé tett legrövidebb idõn belül meg kell kezdeni,
valamint a bejelentés napjától számított legkésõbb 30 napon – különösen bonyolult esetekben 60 napon – belül
intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelõzése érdekében.
(4) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4.  § (4) bekezdésében, illetve 33.  § (1) bekezdésében foglaltakat.
(5) Halálos kimenetelû vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi felügyelõség
az (1)–(2) bekezdésekben foglaltakon túl bevonja
a) növényvédõ szer vagy termésnövelõ anyag okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságát;
b) a biológiai kóroki tényezõ okozta megbetegedés esetén a kistérségi népegészségügyi intézetet;
c) állatról emberre terjedõ fertõzés okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságát;
d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányakapitányságot.
(6) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzõkönyvet kell
felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevõknek át kell adni.
(7) A kivizsgálás vezetõje az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy
példányát a munkavédelmi felügyelõség megõrzi, egyet a bejelentõlappal együtt az OMFI részére továbbít.
(8) A bejelentés teljeskörûségét, szakmai megalapozottságát az OMFI bírálja el, és ennek során jogosult:
a) saját hatáskörben – betegség esetén – további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni;
b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni;
c) kiegészítõ adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni
a munkavédelmi felügyelõség útján;
d) külsõ szakértõt igénybe venni.
(9) Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történõ elfogadásáról az OMFI 30 napon belül
tájékoztatja a munkavédelmi felügyelõséget. A munkavédelmi felügyelõség a 6. számú melléklet szerinti
nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetõhelyet, ennek hiányában a fõvárosi és megyei kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervét. A kifogásolt eseteket az OMFI ismételt
vizsgálatra, adatkiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi felügyelõségnek.
(10) A munkavédelmi felügyelõség az OMFI (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap
egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén
a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentõlappal, 
valamint az OMFI tájékoztatásával együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére küldi meg.
(11) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetõje
köteles értesíteni a bejelentõ orvost a kivizsgálás eredményérõl.
6. § A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek elõfordulásának megelõzésére
a munkavédelmi felügyelõség szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése
esetén a munkavédelmi felügyelõség értesíti a kistérségi népegészségügyi intézetet.”

(2) Az R4. 4. számú melléklet (Bejelentés foglalkozási megbetegedésrõl (mérgezésrõl), fokozott expozícióról) „Kódlista és
kitöltési utasítás a bejelentéshez” címû részében a „Régió:” kezdetû bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép
„Régió: 01 – Közép-magyarországi régió

02 – Dél-dunántúli régió
03 – Közép-dunántúli régió
04 – Nyugat-dunántúli régió
05 – Dél-alföldi régió
06 – Észak-alföldi régió
07 – Észak-magyarországi régió”
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10. A mérõedényként használt palackok forgalomba hozataláról  szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet
módosítása

10. § A mérõedényként használt palackok forgalomba hozataláról  szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet 4.  § (1) bekezdésében
az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

11. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról  szóló
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

11. § (1) A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról  szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM
rendelet (a továbbiakban: R5.) 3.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A normadíj mértéke 2300 Ft.”

(2) Az R5. 5.  § (1) bekezdésének a) pontjában az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság”, a 8.  § (2) bekezdésében 
az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg

lép.

(3) Az R5. 8.  § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál nyitott, a Magyar
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal részére vezetett 10032000-00282448-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú
számlára, „igazgatási szolgáltatási díj” feltüntetésével kell befizetni.”

(4) Az R5. mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12. A Munkaerõpiaci Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosítása

12. § (1) A Munkaerõpiaci Alap kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A rendelet hatálya kiterjed a foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),
valamint a Munkaerõpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) finanszírozott fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjaira (a továbbiakban: munkaügyi központok)”.

(2) Az R6. 2.  §-ában, 3.  § (1)–(2) bekezdésében, 5.  § (2) bekezdésében, 6.  § (1)–(2) bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  §-ában, 9.  §
(1), valamint (3)–(4) és (7) bekezdésében, 10.  § (3)–(4) bekezdésében, 12.  §-ában, 14.  § (3) bekezdésében, 16.  §
(1)–(3) bekezdésében a „MüM” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg lép.

13. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet módosítása

13. § A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2.  §-ában és a melléklet I. Fejezet
2.5 pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatósága” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága”
szöveg lép.

14. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról  szóló 
24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet

14. § A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról  szóló 24/1998. (IV. 29.)
IKIM–NM együttes rendelet 8.  § (1) bekezdésében és a 9.  § (1)–(3) bekezdéseiben a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

15. Az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi 
és biztonsági követelményeirõl  szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

15. § Az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl
 szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5.  §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.  § Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége
ellenõrzi.”
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16. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezésérõl  szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

16. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl  szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet 7.  §. (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(3) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet]
„d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség) 
felügyelõje;”

17. A képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl  szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

17. § A képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl  szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet 9.  §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.  § A jelen jogszabályban foglaltak végrehajtását a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége
ellenõrzi.”

18. A gépjármû gumiabroncsnyomás-mérõk mûszaki követelményeire, forgalomba hozatalára 
és üzembe helyezésére vonatkozó elõírásokról  szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása

18. § A gépjármû gumiabroncsnyomás-mérõk mûszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére
vonatkozó elõírásokról  szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2.  § b) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága”, a 2.  §
c) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

19. A biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl  szóló 
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

19. § (1) A biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmérõl  szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R7.) 3.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A (2) bekezdés szerinti becslést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:]
„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének (a továbbiakban: munkavédelmi
felügyelõség) a bejelentés során tett ajánlásai,”

(2) Az R7. 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségét,
továbbá kistérségi népegészségügyi intézetét minden olyan balesetrõl, technológiai, illetve üzemzavarról, amely
a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezõk szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.”

(3) Az R7. 13.  § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A védõoltást a munkavállaló számára térítésmentesen kell biztosítani. Az oltóorvos a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat orvosa. A védõoltás megtörténtét a „Védõoltási könyv 14 év feletti személyek részére” elnevezésû oltási
könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követõen kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak „Védõoltási adatlapjába” kell
bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, illetve – kérelemre – a munkavédelmi felügyelõségnek be kell mutatni, valamint 
a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének kérésére annak rendelkezésére kell
bocsátani.
(7) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az általa végzett védõoltásokról évente, a tárgyévet követõ év január
5. napjáig összefoglaló jelentést küld a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének.”

(4) Az R7. 14.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a biológiai tényezõvel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertõzõdött vagy
megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint a fõvárosi és
megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete véleményének figyelembevételével a munkavédelmi
felügyelõség a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket – az azonos
expozíció  miatt – megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3.  § szerinti becslés újraértékelését.”
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(5) Az R7. 16.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azon laboratóriumban, ahol olyan anyagokkal dolgoznak, amelyeknél bizonytalan, hogy tartalmaznak-e emberi
megbetegedést okozó biológiai tényezõket, de nem céljuk a biológiai tényezõk tenyésztése vagy koncentrálása,
legalább a 2. fokozatú védelmi szintet kell alkalmazni azzal, hogy a tevékenység jellegétõl függõen a 3. vagy 4. szint
bevezetése is szükséges lehet. A munkáltató megkeresésére a munkavédelmi felügyelõség indokolt esetben, szükség
szerint a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete véleményének figyelembevételével
a 3. vagy 4. szintnél alacsonyabb védelmi szintet is engedélyezhet.”

20. A munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági 
és egészségvédelmi követelményeirõl  szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

20. § A munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeirõl  szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenõrzésérõl a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi
felügyelõségei gondoskodnak.”

21. Egyes átlag feletti pontosságú súlyok mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról 
és hitelesítésérõl  szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása

21. § Egyes átlag feletti pontosságú súlyok mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl  szóló
65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2.  § n) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága”, a 2.  § o) pontjában
a „fogyasztóvédelmi fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

22. A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó elõírásokról  szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet
módosítása

22. § A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó elõírásokról  szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet 2.  § h) pontjában
a „fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

23. A munkahelyek kémiai biztonságáról  szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet
módosítása

23. § A munkahelyek kémiai biztonságáról  szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 7.  § (4) bekezdésének
d) pontjában „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fõvárosi kerületi)
intézetének” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi)
népegészségügyi intézetének” szöveg, a 13.  § (1) és (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a fõvárosi
és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

24. A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról  szóló 
30/2000. (IX.15.) GM rendelet módosítása

24. § (1) A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról  szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet
(a továbbiakban: R8.) 1.  § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központnak” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész lép.

(2) Az R8. 15.  § (1) bekezdés b) pontjában a „külföldiek”szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgárok”,
a 16.  § (1) bekezdés o) pontjában a „külföldi” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgár” szöveg lép.

(3) Az R8. 21.  § (1) bekezdésében, valamint 24.  § (3) bekezdésében az „A munkaügyi központ központi szervezeti egysége” 
szövegrész helyébe az „A munkaügyi központ megyei és fõvárosi szervezete” szöveg lép.
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25. A szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk mûszaki és metrológiai követelményeirõl,
vizsgálatáról és hitelesítésérõl  szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása

25. § A szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és
hitelesítésérõl  szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2.  § d) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és
a fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 2.  § g) pontjában a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága” szöveg lép.

26. A munkavállalók a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott
egészségkárosodások megelõzésérõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

26. § (1) A munkavállalók a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott
egészségkárosodások megelõzésérõl  szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R9.) 4.  § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató – amennyiben a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége indokolt esetben
nem ír elõ nagyobb gyakoriságot – a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelõs
miniszter irányítása alá tartozó minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai – a munkavédelmi felügyelõség tájékoztatása
mellett – jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére.”

(2) Az R9.16.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az orvosi dokumentációban – naprakészen – nyilvántartja a rákkeltõ
expozícióban dolgozó munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, legfontosabb kórtörténeti adatait, valamennyi
(elsõ, idõszakos, soron kívüli és záró) orvosi alkalmassági vizsgálatának, illetõleg biológiai vizsgálatának eredményét.
A (3) bekezdésben meghatározott feljegyzés az orvosi dokumentáció részét képezi. Az orvosi dokumentációba
kizárólag külön törvényben meghatározott személyek tekinthetnek be. Az orvosi dokumentációt és a 15.  §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a munkavállaló rákkeltõ okozta expozíciója, megterhelése
és kockázata a munkavállaló munkavégzésének teljes idejére – napi bontásban – egyértelmûen meghatározható
legyen.”

(3) Az R9. 3. számú melléklete címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõsége részére nyújtott tájékoztatás a rákkeltõ/mutagén
anyagokkal tevékenységet végzõ munkáltatókról és munkavállalókról”

27. A mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl  szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosítása

27. § A mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl  szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 2.  § (1) bekezdés c) pontjában
a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és megyei fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

28. A Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetésérõl  szóló 
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

28. § (1) A Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetésérõl  szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet
(a továbbiakban: R10.) 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § A Szabályzatban foglalt mûszaki-biztonsági rendelkezések felügyeletét elsõ fokon a fõvárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve látja el.”

(2) Az R10. 4.  §-ában és 5.  §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg lép.
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29. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl  szóló 
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

29. § A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes
rendelet 6.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szellõztetõ rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyõzõdni az elegendõ mennyiségû és
minõségû levegõ meglétérõl. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megõrzésérõl a munkáltató gondoskodik.
A munkáltató jogutód nélküli megszûnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének.”

30. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során meg valósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekrõl  szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosítása

30. § (1) Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során meg valósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl 
 szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R11.) 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kivitelezõ az építési munkahely kialakításának megkezdése elõtt a 3. számú melléklet szerinti elõ zetes
bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi felügyelõségéhez, abban az esetben, ha
a) az építõipari kivitelezési tevékenység idõtartama elõreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejûleg ott
több mint 20 fõ munkavállaló végez munkát;
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.”

(2) Az R11. 4. számú melléklet (Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során meg valósítandó minimális
egészségvédelmi és biztonsági követelmények) I. Általános követelmények rész, 5. Szellõztetés pont 5.6 alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.6. A szellõztetési rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyõzõdni az elegendõ mennyiségû és
minõségû levegõ meglétérõl. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megõrzésérõl a munkáltató gondoskodik.
A munkáltató jogutód nélküli megszûnése esetén a mérési dokumentumokat át kell adni a fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének.”

31. A háztartási villamos hûtõszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó
energia-hatásfok-követelményekrõl és megfelelõségük tanúsításáról  szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet
módosítása

31. § A háztartási villamos hûtõszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó
energia-hatásfok-követelményekrõl és megfelelõségük tanúsításáról  szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2.  §
c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a területi felügyelõségek” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szöveg lép.

32. A fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl  szóló
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet módosítása

32. § A fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl  szóló 49/2003. (VII. 30.)
GKM rendelet 6.  §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg lép.

33. A fénycsõelõtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekrõl  szóló 
55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet módosítása

33. § A fénycsõelõtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekrõl  szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet 6.  §
(1) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõségek
(a továbbiakban: fogyasztóvédelmi hatóság)” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.
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34. A játszótéri eszközök biztonságosságáról  szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

34. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról  szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/A.  § (2) bekezdésében a „Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

35. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ
forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl  szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
módosítása

35. § (1) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól
és hatósági felügyeletérõl  szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R12.)
a) 2.  § f) pontjában a „3 kg” szövegrész helyébe az „5 kg” szöveg,

b) 3/A.  § (1) bekezdés a) pontjában a „3/B.  § b)” szövegrész helyébe a „3/B.  § a)” szöveg
lép.

(2) Az R12. 1. mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A legfeljebb 3 liter ûrtartalmú, valamint a védett szeleppel ellátott turistapalack kivételével, a pébégáz palacknak
rendelkeznie kell a szelep védelmére alkalmas védõsapkával, illetve védõkosárral.”

36. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet
módosítása

36. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 125.  § (1) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi
felügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

37. A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
végrehajtása során ellátandó feladatairól és közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint
az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés
végrehajtásába közremûködõként történõ bevonásáról  szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet módosítása

37. § A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során
ellátandó feladatairól és közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl, valamint az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványnak a 2004–2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közremûködõként történõ
bevonásáról  szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet
a) 1.  § a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg,

b) 4.  §-át megelõzõ alcímben, 4.  § (1)–(2) bekezdésében, a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

c) 4.  § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

38. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó 
mûszaki-biztonsági elõírásokról  szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

38. § (1) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról  szóló 11/2004.
(II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R13.) 2.  § (2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben elõírt hatósági felügyeletet elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és
mûszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) látja el.”

(2) Az R13. 10.  § (3) bekezdésében az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az iparügyekért
felelõs miniszter” szöveg, valamint a 10.  § (3) bekezdés a) pontjában a „Gázszolgáltatók Egyesülése” szövegrész
helyébe a „Magyar Gázipari Egyesülés” szöveg lép.

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2017



(3) Az R13. 8.  § (1) bekezdésében a „Hivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságának” szövegrész helyébe

a „hatóságnak” szöveg lép.

39. Az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási
rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról  szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet
módosítása

39. § Az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és
forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról  szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a) 4.  § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatósága” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága”
szöveg,

b) 4.  § (4) bekezdésében a „külön jogszabályban megnevezett Mûszaki Biztonsági Felügyelõség területi
mûszaki-biztonsági felügyelõségének (a továbbiakban: területi szervezet)” szövegrész helyébe a „hatóságnak”
szöveg,

c) 4.  § (5) és (6) bekezdésében a „területi szervezet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg

lép.

40. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet
módosítása

40. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R14.)

34.  § (1) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

(2) Az R14. 8. számú melléklet II. címében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szöveg helyébe az „Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási

szerve” szöveg lép.

41. Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása

41. § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004 (VI. 22.) FMM rendelet 10.  §
(3) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központja” szöveg, a 16.  § (3) bekezdés c) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe
a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg, 35.  § (3) bekezdésében a „munkaügyi
központtól” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központtól” szöveg lép.

42. A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselõ elhelyezkedését segítõ
munkaerõpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól  szóló 
30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet módosítása

42. § A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselõ elhelyezkedését segítõ munkaerõpiaci
szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól  szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet 1.  § b) pontjában
a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fõvárosi és 
megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

43. A villamosmû biztonsági övezetérõl  szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet módosítása

43. § A villamosmû biztonsági övezetérõl  szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 17.  § (4) bekezdésében a „mûszaki
biztonsági felügyeletet ellátó szervezet” helyébe a „vezetékjogot engedélyezõ hatóság” szöveg lép.
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44. A munka világából történõ fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésrõl  szóló 
13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet módosítása

44. § A munka világából történõ fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésrõl  szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM
rendelet
a) 1.  § b) pontjában a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész 

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)”
szöveg

b) 1.  § c) pontjában a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 5.  § (2) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe
a „minisztériumhoz” szöveg,

d) 5.  § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe
a „minisztériummal” szöveg,

e) 5.  § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” 
szöveg

lép.

45. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi 
és munkabiztonsági követelményekrõl  szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

45. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrõl
 szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 4.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A mennyiségi kockázatértékelés elkészítéséhez rezgésmérést kell végezni:]
„d) foglalkozási eredetû egészségkárosodás vagy annak gyanúja, panaszbejelentés, másodfokú eljárás vagy
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a fõvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat 
ellátó szakigazgatási szerve, továbbá bíróság megkeresése esetén, valamint ha jogerõs hatósági határozat írja elõ.”

46. A regionális képzõ központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási
alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képzõ központok 
és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok együttmûködésérõl  szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet
módosítása

46. § A regionális képzõ központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül
elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képzõ központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi
központok együttmûködésérõl  szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A rendelet hatálya kiterjed
a) a szakképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium),
b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központra (a továbbiakban: munkaügyi központ), valamint
d) a regionális képzõ központra (a továbbiakban: képzõ központ).”

47. A rehabilitációs akkreditációs díjról  szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet módosítása

47. § (1) A rehabilitációs akkreditációs díjról  szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet (a továbbiakban: R15.) 4.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása elõtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára.”

(2) Az R15.

a) 4.  § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal” szöveg,

b) az 5.  § (1) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium Igazgatási 10032000-01425190-00000000” szöveg,
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c) az 5.  § (5) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás
Minisztérium” szöveg

lép.

48. A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló
2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet módosítása

48. § (1) A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló 2005. évi CLXXX. törvény 
végrehajtásáról  szóló 55/2005. (XII. 29.) PM–FMM együttes rendelet (a továbbiakban: R16.) 1.  § c)–d) és f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.  § E rendelet hatálya kiterjed:]
„c) a Foglalkoztatási Hivatalra,
d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ),”
„f) a Nemzetgazdasági Minisztériumra, mint a Munkaerõpiaci Alapkezelõ szervezetére,”

(2) Az R16. 7.  § b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”,
a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép.

49. A gazdasági és közlekedési fõügyeleti rendszer létrehozásáról, mûködésérõl, 
valamint egyes bejelentési kötelezettségekrõl  szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

49. § A gazdasági és közlekedési fõügyeleti rendszer létrehozásáról, mûködésérõl, valamint egyes bejelentési
kötelezettségekrõl  szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a) 1.  § (4) bekezdés b) pontjában a „Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal és a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,
b) 3.  §-ában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási

szerve” szöveg,
c) 7.  § (1) bekezdésében a „Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatallal, a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósággal”
szöveg,

d) 9.  § (2) bekezdésében a „valamint a Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága” szöveg

lép.

50. A mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges
szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekrõl  szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet módosítása

50. § (1) A mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és
szakmai gyakorlati követelményekrõl  szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R17.) 1.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet elõírásait kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), illetve 
a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok mûszaki biztonsági tevékenységeit ellátó, jogszabályokban
meghatározott feladat- és hatáskörében (a továbbiakban: alaptevékenység) eljárók szakmai képesítési és szakmai
gyakorlati követelményeinek meghatározásához.”

(2) Az R17. 1. mellékletében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságok”
szöveg lép.
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51. A munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi 
és biztonsági követelményekrõl  szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

51. § A munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl  szóló 66/2005.
(XII. 22.) EüM rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkáltató a jegyzõkönyv egy-egy példányát továbbítja a munkavédelmi képviselõnek és
a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, egy példányát a külön jogszabályban meghatározott ideig megõrzi.
A munkáltató jogutód nélküli megszûnése esetén a jegyzõkönyvet a fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi felügyelõségének kell átadni. A munkavállaló a rá vonatkozó jegyzõkönyvbe betekinthet.”

52. A 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség
megelõzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól  szóló
5/2006. (VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet módosítása

52. § A 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelõzése és
kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól  szóló 5/2006. (VIII. 11.)
MeHVM–SZMM együttes rendelet 1.  §-ában a „megyei (fõvárosi) munkaügyi központokra” szöveg helyébe a „fõvárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaira” szövegrész lép.

53. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl  szóló 
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

53. § Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmérõl  szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R18.) 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.  § szerintinek minõsülõ tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése elõtt 15 nappal írásban be kell
jelentenie a munkavégzés helye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelõségének
(a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség) nyilvántartásba vétel céljából.”

54. Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól  szóló 
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

54. § Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól  szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2.  §
(1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes
területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

55. Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól  szóló 
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

55. § Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2.  §
(1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes
területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

56. Az autógáztartályok idõszakos ellenõrzésérõl  szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

56. § Az autógáztartályok idõszakos ellenõrzésérõl  szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2.  § (1) bekezdésében a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságainál” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságainál” szöveg lép.
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57. A mutatványos berendezések biztonságosságáról  szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

57. § A mutatványos berendezések biztonságosságáról  szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 9.  §-ában a „Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség és a területi felügyelõségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 10.  §
(2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg
lép.

58. A Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások 
részletes szabályairól  szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

58. § A Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól  szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 26.  § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalt” szöveg helyébe az „a fõvárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központját”, a 27.  § (4) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

59. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges
tárolandó adatok körérõl és az adatokhoz  való hozzáférés rendjérõl  szóló
49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

59. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok körérõl és
az adatokhoz  való hozzáférés rendjérõl  szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 5.  §
(4) bekezdésében „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes regionális intézete” szöveg 
helyébe „A fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

60. A gázüzemû munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának,
javításának, a belsõ égésû motorral üzemelõ munkagép gázüzemûre történõ utólagos átalakításának
mûszaki-biztonsági követelményeirõl  szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

60. § (1) A gázüzemû munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belsõ
égésû motorral üzemelõ munkagép gázüzemûre történõ utólagos átalakításának mûszaki-biztonsági
követelményeirõl  szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet (a továbbiakban: R19.) 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„2.  § A munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezéseivel kapcsolatos elsõ fokú hatósági jogköröket a fõvárosi és
megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják.
A területi hatóság elsõ fokú közigazgatási döntése ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal bírálja el.”

(2) Az R19. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A területi hatóság az engedély feltételeinek meglétét, és a szerelési tevékenységet – a mûhely üzemeltetõjének
legalább 30 nappal az engedély kiadásához tartozó határnap elõtt benyújtott kérelemére – évenként ellenõrzi.
Az ellenõrzésre vonatkozó kérelem benyújtásának elmulasztása esetén a területi hatóság az engedélyt visszavonja.”

(3) Az R19. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A cseppfolyós gáz, sûrített földgáz vagy egyéb gáz-üzemanyag tartály idõszakos ellenõrzésére és használatának
összes engedélyezett idõtartamára (élettartamára) vonatkozó szabályozást külön jogszabály tartalmazza.”

61. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok mûködésérõl  szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet
módosítása

61. § A regionális fejlesztési és képzési bizottságok mûködésérõl  szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet 1.  § (2) bekezdésében 
és a 8.  § (1) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” , a 3.  §-ában az „az Oktatási Hivatal regionális
igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központ” szöveg,
a 4.  § (2) bekezdés g) pontjában az „a regionális igazgatóságra” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központra”,
a 7.  § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.
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62. Az elõrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról 
és azok ellenõrzési módszereirõl  szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet módosítása

62. § Az elõrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenõrzési
módszereirõl  szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet 2.  § f) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

63. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról  szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

63. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról  szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R20.) 27.  § (1) bekezdés b) pontjában az
„az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságához” szövegrész helyébe a „ ,fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” a „regionális igazgatósághoz”
szövegrész helyébe „a munkaügyi központhoz” szöveg lép.

(2) Az R20. 28.  § (1) bekezdésében az „Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.

64. A lovas szolgáltató tevékenységrõl  szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosítása

64. § A lovas szolgáltató tevékenységrõl  szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató bejelentését – a nyilvántartásba vételt követõen –, továbbá a szolgáltatót a tevékenységtõl eltiltó és
a nyilvántartásból törlõ határozatát a Hivatal köteles a jegyzõnek, a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi
népegészségügyi intézetének, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságának megküldeni”.

65. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8.  §-ában meghatározott
járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenõrzésének részletes feltételeirõl és szabályairól  szóló
7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet módosítása

65. § (1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 8.  §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenõrzésének részletes
feltételeirõl és szabályairól  szóló 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: R21.) 1.  § c)–d) és
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.  § E rendelet hatálya kiterjed:]
„c) a Foglalkoztatási Hivatalra,
d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ)”
„f) a Nemzetgazdasági Minisztériumra, mint a Munkaerõpiaci Alap kezelõ szervezetére,”

(2) Az R21. 5.  § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe
a „Foglalkoztatási Hivatal”, a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági
Minisztérium” szöveg lép.

66. A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére
történõ elszámolásáról  szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet módosítása

66. § A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ
elszámolásáról  szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 5.  § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.
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67. A gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
módosítása

67. § (1) A gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R22.)
a) 2.  § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági hatósága” szövegrész

helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 2.  § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg
lép.

(2) Az R22. 2.  § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Amennyiben a kérelem benyújtása a végzettség/képesítés megszerzésétõl számított 5 év után történik, akkor
az engedély megadásának további feltétele a 6.  § szerinti továbbképzés elvégzése és a teljesítés igazolása.”

(3) Az R22. 5.  § (1) bekezdése az alábbi f) és g) pontokkal egészül ki:
„f) megsértette a gázszerelésre vonatkozó – jogszabályban elõírt – szakmai szabályokat, s ezt a Hatóság
megállapította,
g) a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a gázszerelõ nem a felülvizsgált
tervdokumentációnak, illetve nem az érvényes elõírásoknak megfelelõen végezte el a gázszerelést.”

(4) Az R22. 5.  § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság az 5.  § (1) e) és f) pontok fennállása esetén intézkedik a gázszerelõi igazolvány bevonása iránt.”

(5) Az R22. 2. számú melléklet 2.3. pontjában a „gáz- és tüzeléstechnikai mûszerész szakképesítés” szövegrész helyébe
a „gázfogyasztó-berendezés és csõhálózat-szerelõ” szöveg lép.

68. A munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának 
részletes szabályairól  szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet módosítása

68. § A munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól  szóló
32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet 17.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A személyes tájékoztatás és tanácsadás feladatait az OMMF látja el – a honlapján közzétett módon – a munkáltató,
illetõleg a munkavállalói munkavédelmi érdekképviseletek számára.”

69. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról  szóló
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

69. § (1) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról  szóló 34/2009. (XII. 30.)
SZMM rendelet (a továbbiakban: R23.) felvezetõ szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában” szövegrész helyébe „az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
81.  § (1) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Az R23. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

70. A felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól  szóló 
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosítása

70. § (1) A felnõttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól  szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM
rendelet (a továbbiakban: R24.) 1.  § b)–c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet hatálya kiterjed:]
„b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) az 1. mellékletben meghatározott fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára.”

(2) Az R24. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(3) Az R24.

a) 3.  § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központjánál” szöveg,

b) 3.  § (2) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központjánál”, a „regionális munkaügyi központot” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal munkaügyi központját” szöveg,
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c) 3.  § (3) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi 
Munkaügyi Központnál” szöveg,

d) a 3.  § (2)–(3) bekezdésében, a 7.  § (1)–(3) bekezdésében és a 8.  §-ában a „regionális munkaügyi központ”
szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg

lép.

71. A munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról  szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

71. § (1) A munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet módosításáról  szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R25.) 9.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 4.  §-a, illetve a 8.  § (3)–(4) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.”

(2) Az R25. 9.  § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) 2012. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. számú melléklete és az R. 4/B. számú melléklete.
(5) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.”

72. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl  szóló
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

72. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl  szóló 16/2010. (V. 13.)
SZMM rendelet (a továbbiakban: R26.) felvezetõ szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81.  §
(1) bekezdésében” szöveg, a 3.  § (3) bekezdésében, valamint 6.  § (3) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” 
szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg lép.

(2) Az R26. 7.  § (2) bekezdés c) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

(3) Az R26. 1.  § (3) bekezdés 11. pontjában, valamint a 8.  § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal”
szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg lép.

73. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével 
és felhasználásával kapcsolatos szabályokról  szóló 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

73. § Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos
szabályokról  szóló 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet 1.  § b)–c) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed:]
„b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)”

74. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–70.  §, 72–73.  § és a 75–76.  § 2011. január 1-jén lép hatályba.

75. § Hatályát veszti

a) az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet,

b) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használható azonosító kódok képzésére, kiadására és
alkalmazására vonatkozó szabályokról  szóló 18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet,

c) az R3. 12–17.  §-a, a 18.  § (10) bekezdése, a 18/A.  § (10) bekezdés h) pontja, valamint a 12.  §-t megelõzõen
a „Közhasznú munkavégzés támogatása” alcím, a 16.  §-át megelõzõen a „Rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személy foglalkoztatásának támogatása” alcím, valamint a 18.  § (4) bekezdés d) pontjában a „regionális”
szövegrész,

1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2025



d) a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól  szóló 7/2005. (II. 8.)
PM–FMM együttes rendelet 2.  § (2) bekezdése,

e) az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeirõl  szóló 1/2010. (I. 8.) NFGM
rendelet 7.  § (1) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 11.  § (3) bekezdés c) pontja alapján” szöveg,

f) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról  szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2.  §-ában a „központi szerve” szövegrész,
g) az R11. 3.  § (4) bekezdésének második mondata,
h) az R12. 10.  § (7) bekezdése,
i) az R15. 4.  § (2) bekezdése,
j) az R18. 19.  §-a,
k) az R19. 6.  § (2) bekezdése,
l) az R22. 5.  § (1) bekezdésben az „az engedélyt visszavonja, egyidejûleg” szövegrész.

76. § (1) Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól  szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet alapján nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben 2011. január
1-jétõl a támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában hatályban lévõ jogszabály alapján kell eljárni.

(2) A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapításáról  szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM
rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. december 31-ét követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
„1. számú melléklet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyására  szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelethez

Jegyzék a hadkötelesek meghagyásába bevont szervekrõl

II. kategóriába tartoznak:
Nemzetgazdasági Minisztérium, 1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
Foglalkoztatási Hivatal, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

III. kategóriába tartoznak:

Sorszám Megnevezés Cím

1. Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja 1051 Budapest, Bástya u. 35.
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6000 Kecskemét, Ady E. u. 18.
4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központja
3500 Miskolc, Városház tér 1.

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6721 Szeged, Bocskai u. 10.
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központja
9021 Gyõr, Városház tér 3.

9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 4000 Debrecen, Piac u. 54.
10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központja
2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.

12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 11.
13. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 1117 Budapest, Karinthy F. út 3.
14. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7400 Kaposvár, Fõ u. 37–39.
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Sorszám Megnevezés Cím

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja

4400 Nyíregyháza, Hõsök u. 9.

16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 11.

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Mártírok tere 11–13.
18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.
20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8700 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7–9.

1. Észak-magyarországi Regionális Átképzõ Központ (ÉRÁK) 3531 Miskolc, Erenyõ u. 39.
2. Debreceni Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ 4034 Debrecen, Vámospércsi u. 84.
3. Pécsi Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ 7624 Pécs, Pellérdi út 55.
4. Székesfehérvári Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ 8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út

93.
5. Kecskeméti Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki u. 20.
6. Békéscsabai Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központ 5601 Békéscsaba, Pf. 29.
7. Budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központ 1097 Budapest, Gyáli út 33–35.”

2. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
„Melléklet a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelethez

Hitelesítésre kötelezett mérõeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjai

A díj
számjele

Megnevezés
Díjszámítási

alap
Szorzószám

01000 1. HOSSZÚSÁGMÉRÕK

01100 Hosszúságmérõk

01111 Kereskedelmi hosszmérték (méterrúd) db 0,3

01112 Kiterjedést-mérõ mûszer (hosszúság, területmérõ, többdimenziós mérõeszköz) db 13

01200 Tartályban lévõ folyadék szintjének méréséhez használt mérõszalag és mérõléc

01211 Mérõszalag alapdíja db 1,5

01212 Mérõszalag fokozati díja osztásonként db 0,03

01213 Mérõléc db 2

01300 Szintmérõk

01311 Szintmérõ alapdíja db 15

01312 Szintmérõ illesztés díja db 15

01313 Szintmérõdob db 4

01314 Szintmérõ kódadó db 4

02000 2. ÛRMÉRTÉKEK

02111 Ûrmérték 1 cl–1 l db 0,04

02112 Ûrmérték 2 l–50 l db 0,06

02113 Ûrmérték 100 l és nagyobb db 1

03000 3. SÚLYOK

03100 M2 és M3 pontossági osztályúak

03111 M2 és M3 súly 100 mg–20 kg db 0,1

03113 M2 és M3 súly 20 kg felett db 1

03200 M1 pontossági osztályúak

03211 M1 súly 1 mg–200 g db 0,1

03212 M1 súly 500 g–20-kg db 0,2
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A díj
számjele

Megnevezés
Díjszámítási

alap
Szorzószám

03213 M1 súly 50 kg–200 kg db 0,5

03214 M1 súly 200 kg felett db 1

03300 F2 pontossági osztályúak

03311 F2 súly 1 mg–200 g db 0,3

03312 F2 súly 500 g–20 kg db 0,5

03313 F2 súly 20 kg felett db 2

03400 F1 pontossági osztályúak

03411 F1 pontossági osztályú súly db 2,5

03500 E2 pontossági osztályúak

03511 E2 pontossági osztályú súly db 3,5

03600 El pontossági osztályúak

03611 El pontossági osztályú súly db 4,6

04000 4. MÉRLEGEK

04100 I pontossági osztályú nem automatikus mûködésû mérlegek

04111 I p. o. mérleg db 8

04200 II pontossági osztályú nem automatikus mûködésû mérlegek

04211 II p. o. mérleg 20 kg méréshatárig db 3

04212 II p. o. mérleg 20 kg méréshatár felett db 4

04300 III és IIII pontossági osztályú nem automatikus mûködésû mérlegek

04311 III és IIII p. o. mérleg 2 kg méréshatárig db 0,8

04312 III és IIII p. o. mérleg 20 kg méréshatárig db 1,6

04313 III és IIII p. o. mérleg 500 kg méréshatárig db 2,5

04314 III és IIII p. o. mérleg 2 t méréshatárig db 3,5

04315 III és IIII p. o. mérleg 10 t méréshatárig db 8

04316 III és IIII p. o. mérleg 20 t méréshatárig db 13

04317 III és IIII p. o. mérleg 30 t méréshatárig db 18

04318 III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatárig db 22

04319 III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatár felett db 25

04400 Mérlegkiegészítõ egységek

04411 Ár- és tömegérték nyomtató db 1

04412 Különálló árszámító rendszer (POS) db 2

04500 Automatikus mûködésû mérlegek

04511 Folyamatosan, szakaszosan összegzõ adagoló mérleg db 34

04512 Automatikus jelölõ mérleg db 40

05000 5. KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS-MÉRÕK

05111 Kerékterhelés-mérõ 10 t méréshatárral db 14

05211 Tengelyterhelés-mérõ 15 t méréshatárral db 40

06000 6. KÖZÚTI ELLENÕRZÉSRE SZOLGÁLÓ GÉPJÁRMÛSEBESSÉG-MÉRÕK

06111 Radar elven mûködõ berendezés db 30

06121 Radar antenna db 25

06211 Lézersugárral mérõ berendezés db 20

07000 7. GÉPJÁRMÛ KIPUFOGÓGÁZ GÁZELEMZÕK

07111 Többkomponensû gázelemzõ db 11

07211 CO-mérõ db 7

08000 8. GÉPJÁRMÛ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRÕK

08111 Gépjármû-gumiabroncsnyomás mérõ, légakkus és telepített kivitel db 1,2

08112 Gépjármû-gumiabroncsnyomás mérõ, hordozható kivitel db 0,5
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A díj
számjele

Megnevezés
Díjszámítási

alap
Szorzószám

09000 9. VITELDÍJJELZÕK

09111 Viteldíjjelzõ beépítve db 3

11000 10. VÍZMÉRÕK (HIDEG ÉS MELEG VÍZRE)

11111 Vízmérõ 5 m3/h-ig db 0,12

11112 Vízmérõ 10 m3/h-ig db 0,3

11113 Vízmérõ 10 m3/h felett db 1,5

11211 Kombinált vízmérõ db 1,8

11311 Impulzusadó vízmérõhöz db 0,3

12000 11. VÍZTÕL ELTÉRÕ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA

12100 Üzemanyagmérõk

12111 Üzemanyagmérõ töltõpisztolyonként db 2,8

12115 Autógáz-mérõ PB-gázra db 7

12116 Autógáz-mérõ földgázra db 10

12200 Egyéb átfolyásmérõk (alkohol- és egyéb jövedéki termékek, tej)

12211 Átfolyásmérõ 250 l/min-ig db 5

12212 Átfolyásmérõ 250 l/min felett db 7

12213 Átfolyásmérõ kompenzátor db 10

12300 Tároló tartályok

12310 Tároló tartály részûrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel

12311 Szintmutatócsöves tároló tartály alapdíja db 6,5

12312 Fokozati díja névleges ûrtartalomra vetített 100 literenként db 0,1

12313 Skálaosztás jelölése db 0,25

12320 Tároló tartályok 200 m3-ig

12321 Tároló tartály alapdíja 200 m3-ig db 7,5

12322 Fokozati díja névleges ûrtartalomra vetített m3-enként db 1

12330 Tároló tartályok 200 m3-tõl

12331 Tároló tartály alapdíja 200 m3 felett db 145

12332 Fokozati díja névleges ûrtartalomra vetített m3-enként db 0,2

12340 Tároló tartály részûrtartalom meghatározás geometriai módszerrel

12341 Tároló tartályok 500 m3-ig db 25

12342 Tároló tartály alapdíja 500 m3 felett db 25

12343 Fokozati díja névleges ûrtartalomra vetített m3-enként db 0,04

12350 Tároló tartály részûrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai
módszerrel

12351 Tároló tartály alapdíja db 75

12352 Fokozati díja névleges ûrtartalomra vetített m3-enként db 0,15

12500 Szeszmérõk

12511 Szeszmérõ tartozékaival db 8

12513 Szeszfokoló db 1,2

13000 12. SÛRÛSÉGMÉRÕK

13111 Areométer db 1,2

13112 Piknométer db 0,3

13114 Folyamatos mûködésû sûrûségmérõ db 34

13211 Légzési alkoholmérõ db 16

14000 13. GÁZMÉRÕK

14111 Gázmérõ Qmax 6 m3/h-ig db 0,15

14112 Gázmérõ Qmax 10 m3/h-ig db 0,3
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A díj
számjele

Megnevezés
Díjszámítási

alap
Szorzószám

14113 Gázmérõ Qmax 40 m3/h-ig db 1

14114 Gázmérõ Qmax 1600 m3/h-ig db 4

14115 Gázmérõ Qmax 1600 m3/h felett db 7,5

14116 Gázmérõ korrektor db 15

15000 14. HÕFOGYASZTÁSMÉRÕK

15111 Hõfogyasztásmérõ átfolyásmérõje 10 m3/h-ig db 1,5

15113 Hõfogyasztásmérõ átfolyásmérõje 10 m3/h felett db 3

15115 Számítóegység hõfogyasztásmérõhöz db 2,5

15116 Hõmérséklet-érzékelõpár hõfogyasztásmérõhöz db 3

15117 Kompakt hõfogyasztásmérõ 5 m3/h-ig db 6

16000 15. ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGVÁLTÓK

16100 Áramváltók

16111 0,1 és 0,2 p. o., áramváltó alapdíj db 0,6

16112 0,1 és 0,2 p. o., áramváltó fokozati díj 100 A-enként db 0,3

16113 Áramváltó áttételvizsgálat, mért értékenként db 0,3

16121 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 200 A-ig db 0,3

16122 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A-ig db 0,9

16123 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A felett db 2

16131 0,5 p. o. áramváltó átköthetõ 200 A-ig db 1

16132 0,5 p. o. áramváltó átköthetõ 1000 A-ig db 2

16133 0,5 p. o. áramváltó átköthetõ 1000 A felett db 4

16200 Feszültségváltók

16211 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó alapdíj db 2,4

16212 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó fokozati díj 10 kV-onként db 0,3

16213 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó áttételvizsgálat, mért értékekként db 0,3

16221 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 10 kV-ig db 0,8

16222 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV-ig db 1,6

16223 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV felett db 3

16231 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 10 kV-ig db 1,6

16232 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV-ig db 2,5

16233 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV felett db 4

16241 0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV-ig db 1,5

16242 0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV felett db 3

16251 0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV-ig db 4

16252 0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV felett db 6

17000 16. VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRÕK

17100 Elektromechanikus fogyasztásmérõ 1 pontossági osztályú

17111 1 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérõ db 1,8

17112 1 p. o. háromfázisú mellékkészülékkel fogyasztásmérõ db 2,4

17200 Elektromechanikus fogyasztásmérõ, 2 pontossági osztályú

17211 2 p. o. egyfázisú fogyasztásmérõ db 0,16

17212 2 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérõ db 0,4

17213 2 p. o. háromfázisú fogyasztásmérõ mellékkészülékkel db 1,5

17300 Mechanikus távszámláló, összegezõ és maximummutató készülékek

17311 Mechanikus távszámláló alapdíj (egy tarifa és egy csatorna) db 10,5

17312 Mechanikus távszámláló fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként db 1,8

17400 Elektronikus rendszerû, 0,5 pontossági osztályú fogyasztásmérõ
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17411 0,5 p. o. elektronikus fogyasztásmérõ alapdíja háromfázisra db 2,5

17412 Fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,3

17420 Elektronikus rendszerû, 1 pontossági osztályú fogyasztásmérõ

17421 1 p. o. elektronikus fogyasztásmérõ alapdíja egyfázisra db 1,4

17422 1 p. o. elektronikus fogyasztásmérõ alapdíja háromfázisra db 1,8

17423 Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,2

17500 Elektronikus rendszerû, 2 pontossági osztályú fogyasztásmérõ

17511 2 p. o. elektronikus fogyasztásmérõ alapdíja egyfázisra db 0,2

17512 2 p. o. elektronikus fogyasztásmérõ alapdíja háromfázisra db 0,4

17513 Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,1

17600 Elektronikus távszámláló, összegezõ és maximummutató készülékek

17611 Elektronikus távszámláló 1–3 db db 3

17612 Elektronikus távszámláló 4–10 db db 2

17613 Elektronikus távszámláló 10 db felett db 1

17700 Elektronikus kapcsolóórák

17711 Elektronikus kapcsolóóra 1–3 db db 3

17712 Elektronikus kapcsolóóra 4–10 db db 2

17713 Elektronikus kapcsolóóra 10 db felett db 1

18000 17. SUGÁRVÉDELMI MÉRÕESZKÖZÖK

18100 Dózismérõk

18111 Dózismérõ 1 mSv/h feletti méréshatárral db 11

18112 Dózismérõ 1 mSv/h alatti méréshatárral db 16

18113 Orvosi dózismérõk detektoronként és sug. minõségenként db 16

18200 Szennyezettségmérõk

18211 Szennyezettségmérõ két radionukliddal db 9

18212 Szennyezettségmérõ kettõnél több radionukliddal db 14

19000 18. ZAJSZINTMÉRÕK

19111 Zajszintmérõ db 17

19112 Integráló zajszintmérõ db 34

20000 19. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

20110 Pénznyerõ automata I.

20111 Pénznyerõ automata I. db 14

20112 Több játékhelyes pénznyerõ automata I. további játékhelyenként db 7

20120 Pénznyerõ automata II.

20121 Pénznyerõ automata II. db 10

20122 Több játékhelyes pénznyerõ automata II. további játékhelyenként db 5

20130 Kaszinó eszközök

20131 Kaszinó automata db 15

20132 Rulettkerék db 40

20151 Üzemen kívül helyezett automata IEK-ének kiolvasása, az adathordozó
hitelesítése

db 8

20160 Játékautomata

20161 Játékautomata hitelesítés db 3

20162 Több játékhelyes játékautomata további játékhelyenként db 1

20171 Jegyzõkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócsere esetén db 5

20211 Több játékhelyes automaták összeplombálása, központi kreditkulcsos rendszer
vagy jackpot rendszer hitelesítés

db 6

20212 Programhordozó hitelesítés db 1
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20213 Bizonyítványmódosítás (záradékolás) db 1

20214 Gyártói eredetiségigazolás kiadása db 1

21000 20. IDÕRÁFORDÍTÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT DÍJAK

21111 Típusvizsgálat óra 4

21211 Használati etalon hitelesítés óra 4

21311 Használati mérõeszköz egyedi hitelesítés óra 4

21411 Használati mérõeszköz ellenõrzõ vizsgálat óra 4

21511 Hitelesítést helyettesítõ mérõeszköz-minõsítésre történõ feljogosítási eljárás óra 3

21531 Helyszíni szemle, helyszíni lezárás óra 4

21541 Egyéb engedélyezési eljárás óra 3

22000 21. PÓTDÍJAK

22111 Gépkocsihasználat Budapest közigazgatási területén belül (megkezdett nap) db 2

22112 Gépkocsihasználat a mérésügyi szervezet székhelyén, a város közigazgatási
területén belül (megkezdett nap)

db 1

22113 Gépkocsihasználat közigazgatási régión belül (megkezdett nap) db 2

22114 Gépkocsihasználat közigazgatási régión kívül (megkezdett nap) db 5

22211 Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezõen elõ nem írt esetekben) db 0,15
”

3. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
„Melléklet a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

Munkáltató adatai
1. Neve:
2. Címe:
3. Adószáma:
4. TEÁOR-szám:

Munkavállaló adatai
5. Neve:
6. Születési neve:
7. Anyja neve:
8. Születési hely, idõ:
9. TAJ-száma:

10. Lakóhelye:
11. Tartózkodási helye:

Munkaviszonyra (közalkalmazotti, köztisztviselõi, kormánytisztviselõi jogviszonyra, bírósági és igazságügyi, valamint
ügyészségi szolgálati viszonyra, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelõzõen létesített – ezzel egy
tekintet alá esõ bedolgozói jogviszonyra, a hivatásos nevelõszülõi jogviszonyra vonatkozó adatok:

12. Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban):
13. Jogviszony kezdete:
14. Jogviszony vége:
15. A jogviszony megszüntetésének/megszûnésének módja (lásd Kitöltési útmutató):
16. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõ napja (az idõszak kezdete) (lásd

Kitöltési útmutató):
17. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõ napjától számított négy naptári

negyedévben elért munkaerõ-piaci járulékalap összege (Ft):
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18. A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy naptári negyedév kezdõ napjától számított négy teljes
naptári negyedévben elért azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulék alapja (az érintett
hónapok száma):

19. A munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban):

20. A munkaviszony idõtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság idõtartama
(lásd Kitöltési útmutató):

a) fizetés nélküli szabadság kezdõ napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

b) fizetés nélküli szabadság kezdõ napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

c) fizetés nélküli szabadság kezdõ napja – fizetés nélküli szabadság utolsó napja

Keltezés helye, dátum

..........................................
cégszerû aláírás

Kitöltési útmutató az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges
igazolólaphoz

Bevezetés
Az igazolást a 2009. december 31-ét követõen megszûnt vagy megszüntetett munkaviszony esetén kell kiállítani.
Magyarázat az egyes pontokhoz

15. pont: A jogviszony megszüntetésének/megszûnésének módja.
A munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei:
a) a munkavállaló rendes felmondása (a köztisztviselõ, a kormánytisztviselõ, a közalkalmazott, valamint a hivatásos

szolgálatban álló személy lemondása),

b) a munkáltató rendkívüli felmondással (a közszolgálati és a kormány tisztviselõi jogviszony hivatalvesztéssel,
a közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, valamint a hivatásos és szerzõdéses állományú jogviszonynak
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 53.  §
e)–f) pontjában, 56.  § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény 56.  § e)–f) pontjában, és 59.  § (2) bekezdés
c) pontjában meghatározott módon történõ megszüntetése.

16. pont: A munkaviszony megszûnésének idõpontját megelõzõ négy teljes naptári negyedév kezdõ napjának
meghatározása során az aktuális naptári negyedév (az a naptári negyedév, melynek idõtartamára a munkaviszony
megszûnésének idõpontja esik), nem tartozik bele a megelõzõ négy teljes naptári negyedévbe, ideértve azt az esetet
is, amikor a munkaviszony a naptári negyedév utolsó napján szûnik meg.

17. pont: A vizsgált idõszak 16. pontban meghatározott kezdetétõl számított négy teljes naptári negyedévben elért
munkaerõ-piaci járulékalap összege.
A munkaerõ-piaci járulékalap meghatározásánál a következõket kell figyelembe venni:
a) Amennyiben a vizsgált idõszakban vannak 2010. január 1-jénél korábbi idõszakok (ebben az idõszakban

munkaerõ-piaci járulékfizetési kötelezettség nem állt fent), akkor adott idõszak vonatkozásában a munkavállaló
társadalombiztosítási járulékalapját kell figyelembe venni.

b) Amennyiben a munkavállalónak a vizsgált idõszakban egyáltalán nem volt járulékalapja, akkor az igazolás
17. pontjához 0 Ft-ot kell írni.

18. pont: Az érintett hónapok számát a következõképpen kell meghatározni:

a) teljes hónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak a teljes hónapra vonatkozóan volt járulékalapot képezõ
jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya a hónap elsõ napjától a hónap utolsó napjáig fennállt,
és amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes idõszaka nem volt;

b) törthónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak nem volt a teljes hónapra vonatkozóan járulékalapot
képezõ jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya nem állt fenn a hónap elsõ napjától a hónap
utolsó napjáig, illetve amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes idõszaka volt.

Az érintett hónapok számának meghatározásakor a teljes hónapot 1 hónapszámmal kell figyelembe venni.
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A törthónapok esetében a hónapszám számítási módja: az aktuális hónapon belül azoknak a naptári napoknak
a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári
napjainak számával. A törthónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám – a kerekítés általános szabályai szerint 
– két tizedesre kerekített értéke.
Az igazolólap 18. pontjához a vizsgált idõszakba tartozó hónapok fenti módon kiszámolt egész és tört hónapok
hónapszámainak összegét kell írni.

20. pont: A munkaviszony idõtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság
idõtartama.
Ebben a részben a munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság teljes
idõtartamát – beleértve az elsõ 30 napot is – kell feltüntetni. A munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot
meghaladó mértékû fizetés nélküli szabadság idõtartamában nem kell feltüntetni az Flt. 25.  § (4) bekezdés szerinti
fizetés nélküli szabadságokat.”

4. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
„1. számú melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartását vezetõ állami foglalkoztatási szervek
és illetékességi területük

1. Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja (Budapest)
Budapest
Pest Megye

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Pécs)
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

3. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Békéscsaba)
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Miskolc)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye

5. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Székesfehérvár)
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Nyíregyháza)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Szombathely)
Vas megye
Zala megye
Gyõr-Moson-Sopron megye”
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A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter 
k ö z  l e  m é  n y e

az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl szó ló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 
12. § (2) be kez dés alap ján a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ál tal 

2010. december 1. és 2010. december 30. kö zött nyil ván tar tás ba vett, il let ve tö rölt uta zá si vál lal ko zók jegy zé ké rõl

2010. december 1. és 2010. december 31. között 
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett 

és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

GAIA TRAVEL Utazásszervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1146 Budapest, Dózsa György út 29.
Tel.: 422-0755
Fax: 422-0755
U-001197
Bejegyzés: 2010. 12. 14.

LABAMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2234 Maglód, Fõ u. 14.
Tel.: 29/325-783
Fax: 29/325-783
U-001199
Bejegyzés: 2010. 12. 28. 

Millennium Travel Kft.
1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. em. 10.
Tel.: 411-0335
Fax: 411-0336
U-001198
Bejegyzés: 2010. 12. 14.

TRIP CHALLANGE Kft.
1213 Budapest, Mária Királyné útja 239.
Tel.: 30/273-2056
Fax: 30/273-2056
U-001196
Bejegyzés: 2010. 12. 17.

2010. december 1. és 2010. december 31. között
 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre 

törölt engedélyek

CTIH Consulting 2010 Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1137 Budapest, Katona J. u. 15.
Tel.: 269-4744
Fax: 354-0930
R-01753/1998/1999
Törlés: 2010. 12. 15. 

Global Software Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4029 Debrecen, Csillag u. 62.
Tel.: 30/442-3221
Fax: 52/457-923
U-001148
Törlés: 2010. 12. 03 
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Magyar Travel Utazási és Kereskedelmi Kft. 
1054 Budapest, Báthory u. 20.
Tel.: 96/509-330
Fax: 96/509-331
U-001171
Bejegyzés: 2010. 12. 17. 

Retto Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
3400 Mezõkövesd, Dávid út 29.
Tel.: 49/312-254
Fax: 49/312-254
U-000753
Törlés: 2010. 12. 03.

ZEN TOURS Kft. 
2083 Solymár, Magas u. 106.
Tel.: 26/630-937
Fax: 26/630-937
U-001093
Bejegyzés: 2010. 12. 06. 

2010. december 1. és 2010. december 31. között 
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából

 jogerõre emelkedett hivatalból 
visszavont engedélyek:

AEROVIVA Utazási Szolgáltató Kft.
1075 Budapest, Károly körút 11.
Tel: 486-8686
Fax: 486-8600
R-01752/1999/1999
Törlés: 2010. 12. 20.
Jogerõs: 2010. 12. 21. 

MÁV – CITY Vasút- és Városfejlesztési Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 1.
Tel: 224-5493
Fax: 224-5416
U-000712
Törlés: 2010. 11. 15. 
Jogerõs: 2010. 12. 02. 

METÁL-SZEZÁM Üzletház Kereskedelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 10.
Tel: 42/506-947
Fax: 42/506-948
U-000404
Törlés: 2010. 11. 15. 
Jogerõs: 2010. 12. 30. 
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NIKITI TRAVEL Kereskedelmi és Utazási Iroda Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 21. fszt. 5.
Tel: 20/250-5595
Fax: 52/249-015
U-001090
Törlés: 2010. 11. 12.
Jogerõs: 2010. 12. 07. 

SZINONIMA Jagdbüro Utazásszervezõ és Közvetítõ Szolgáltató Kft. 
9730 Kõszeg, Alsó krt. 56.
Tel: 94/561-504
Fax: 94/561-505
U-000052
Törlés: 2010. 11. 17.
Jogerõs: 2010. 12. 07. 

Troika Travel Hungary Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 8.
Tel: 72/580-098
Fax: 72/580-099
U-001047
Törlés: 2010. 11. 17. 
Jogerõs: 2010. 12. 15. 

2010. december 1. és 2010. december 31. között 
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába 

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásszervezõire történõ 
módosítás bejegyzése

BCD-Travel Hungary Kft.
1061 Budapest, Paulay Ede u. 7-9.
Tel: 429-9720
Fax:429-9710
U-001091
Változás bejegyzés: 2010. 12. 31.

2010. december 1. és 2010. december 31. között 
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába 

az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítõire történõ 
módosítás bejegyzése

ANGA-INTERNATIONAL Turisztikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1056 Budapest, Irányi u. 19-23. IV. em. 4.
Tel: 267-1100
Fax: 266-8453
R-01853
Változás bejegyzés: 2010. 12. 31.
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Anré Tours Utazási Iroda Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 86. A. ép. 4. em. 9.
Tel: 356-4884
Fax: 356-4884
U-000454
Változás bejegyzés: 2010. 12. 15.

DOMI-TOURS Idegenforgalmi Szolgáltató és Külkereskedelmi Kft.
2030 Érd, Budai u. 24.
Tel: 23/523-598
Fax: 23/364-734
R-00348/1999/1999
Változás bejegyzés: 2010. 12. 21.

Euro-Top Utazási Iroda Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 74.
Tel: 30/913-3064
Fax: 96/217-833
U-000082
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

EURO TRAVEL International Idegenforgalmi, Utazási és Szolgáltató Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 61.
Tel: 413-0652
Fax: 321-8346
U-000951
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

EXPRESS PLUSSZ Utazásszervezõ és Közvetítõ Kft.
1071 Budapest, Lövölde tér 7.
Tel: 413-1038
Fax: 413-1039
U-001112
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

Extra-92 Utazásközvetítõ Bt.
6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
Tel: 76/416-488
Fax: 76/509-317
R-00823
Változás bejegyzés: 2010. 12. 01.

First Class Utazás Idegenforgalmi Szolgáltató és Ingatlanfejlesztõ Kft.
2230 Gyömrõ, Máramaros, u. 46. 1.
Tel: 318-2200
Fax: 317-7694
U-001167
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

HAJDÚ-HOLIDAY Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
4032 Debrecen, Borbíró tér 6. 12/89.
Tel: 52/436-466
Fax: 52/436-466
U-000320
Változás bejegyzés: 2010. 12. 01.
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PROGRAM-TRAVEL Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Magyar u. 52.
Tel: 267-2480
Fax: 267-2480
R-00279/1992/1999
Változás bejegyzés: 2010. 12. 31.

TAVEUNI Kft.
2000 Szentendre, Levendula u. 6.
Tel: 70/455-3956
Fax: 62/420-156
U-001185
Változás bejegyzés: 2010. 12. 13.

Tengerszem Travel Bt.
2120 Dunakeszi, Kikelet u. 44.
Tel: 27/543-850
Fax: 27/543-850
R-01442
Változás bejegyzés: 2010. 12. 01.

TOUR-MIX Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Kiss Ernõ u. 5.
Tel: 62/328-879
Fax: 62/328-879
R-00805
Változás bejegyzés: 2010. 12. 01.

TRAVELJUVE Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
7666 Pogány, Hunyadi u. 20.
Tel: 72/425-641
Fax: 72/425-641
U-000904
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

TRAVELWEB Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Képíró u. 6. fsz. 1-2.
Tel: 782-6772
Fax: 782-6772
U-001128
Változás bejegyzés: 2010. 12. 02.

Újhelyi Irisz Utazási Iroda Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 26.
Tel: 47/321-757
Fax: 47/321-757
U-000205
Változás bejegyzés: 2010. 12. 01.
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UTAS TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3400 Mezõkövesd, Mátyás király útja 137.
Tel: 49/505-055
Fax: 49/412-235
R-01685
Változás bejegyzés: 2010. 12. 03.

VJK Utazási Iroda Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 19.
Tel: 279-0927
Fax: 466-6530
U-001166
Változás bejegyzés: 2010. 12. 06.

Vörösné Bányai Judit egyéni vállalkozó
8638 Balatonlelle, Pipacs sor 25/B.
Tel: 85/351-762
Fax: 85/351-762
U-001095
Változás bejegyzés: 2010. 12. 06.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 

RENDELETEK 314/2010. (XII. 27.) 
Korm. ren de let

Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség -
rõl, va la mint a mun ka vé del mi és mun ka ügyi ha tó sá gok
kijelölé sérõl ........................................................................................... 2042

315/2010. (XII. 27.)
Korm. ren de let

A Nem ze ti Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról ...................................... 2046

337/2010. (XII. 27.) 
Korm. ren de let

A kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a ga ran tált 
bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról ...................................................... 2052

356/2010. (XII.  30.)
Korm. ren de let

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog lal -
koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról szó ló
177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ...................... 2053

375/2010. (XII. 31.)
Korm. ren de let

A köz fog lal koz ta tás hoz nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról ............... 2053

7/2010. (XII. 14.)
NGM ren de let

A 2011. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend rõl ........ 2057

12/2010. (XII. 23.) 
NGM ren de let

A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mán nyal kap cso la tos egyes mun kál ta tói költ -
sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá lya i ról
szó ló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let mó do sí tá sá ról ...................... 2058

13/2010. (XII. 27.)
NGM ren de let

A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
szol gá la ti vi szo nyá nak egyes sza bá lya i ról ................................. 2063

17/2010. (XII. 30.)
NGM ren de let

A Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
ré szé re já ró egyes költ ség té rí té sek rõl, il let mény rõl és il let -
mény jel le gû jut ta tá sok ról .............................................................. 2088

26/2010. (XII. 31.)
NGM ren de let

A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó egyes
mi nisz te ri ren de le tek nek a nap tá ri nap ban va ló ha tár -
idõ-szá mí tás sal ös sze füg gés ben tör té nõ mó do sí tá sá ról ..... 2096

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség
pá lyá za ti fel hí vá sa a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok fel -
hasz ná lá sá ra .......................................................................................... 2099
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A Kormány 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, 
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 9.  § (5) bekezdésében,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelölése

1. § (1) A Kormány a munkavédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõséget (a továbbiakban: OMMF), továbbá a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelõségét
(a továbbiakban: munkavédelmi felügyelõség) jelöli ki.

(2) A Kormány a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkaügyi
hatóságként az OMMF-et, továbbá a fõvárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szervének munkaügyi felügyelõségét (a továbbiakban: munkaügyi felügyelõség) jelöli ki.

(3) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységei.

2. Az OMMF, a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek jogállása és szervezete

2. § (1) Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) látja el.

(2) Az OMMF önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(3) Az OMMF-et a miniszter által kinevezett elnök vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(4) Az OMMF székhelye Budapest.
(5) A miniszter irányítási jogkörében

a) kinevezi és felmenti az OMMF elnökhelyetteseit, valamint
b) normatív utasításban kiadja az OMMF szervezeti és mûködési szabályzatát.

(6) Az OMMF elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke
gyakorolja. Az OMMF elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az OMMF kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi
és munkavállalói felett.

(7) Az OMMF-et az OMMF elnöke közvetlenül vezeti.
(8) Az OMMF elnöke az OMMF szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi felügyelõségek és

a munkaügyi felügyelõségek szakmai irányítását.
(9) Az OMMF a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek tevékenysége tekintetében

a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter közremûködésével hatékonysági ellenõrzést folytathat le.
(10) Az OMMF a munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek munkáját módszertani és tájékoztató

anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá szakmai munkájának értékelésével támogatja.
(11) Az OMMF szervezi a munkavédelmi és a munkaügyi felügyelõk képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépõ

felügyelõk vizsgáztatását.

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatal székhelyén mûködik, és
illetékességi területe megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról
 szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi
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államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  §
(1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetõje az OMMF
elnöke.

(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató,
a munkavédelmi felügyelõséget és a munkaügyi felügyelõséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(4) A munkavédelmi felügyelõségek vezetõi szakmailag önállóan vezetik a felügyelõségeket, és munkavédelmi bírságot
szabnak ki.

(5) A munkaügyi felügyelõségek vezetõi szakmailag önállóan vezetik a felügyelõségeket, és munkaügyi bírságot
szabnak ki.

(6) A munkavédelmi felügyelõségek és a munkaügyi felügyelõségek keretében a hatósági feladatok ellátására
munkavédelmi felügyelõk és munkaügyi felügyelõk mûködnek.

3. Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet jogállása

4. § (1) Az OMMF munkavédelmi tevékenységének ellátását az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet
(a továbbiakban: OMFI) segíti. Az OMFI felett a miniszter gyakorolja – a középirányító szervre át nem ruházott –
irányítási jogokat. Az OMFI középirányító szerve – a (4) bekezdésben felsorolt jogok tekintetében – az OMMF. Az OMFI
ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és
a munkaegészségügyi kutatással összefüggõ feladatokat.

(2) Az OMFI önállóan mûködõ költségvetési szerv.
(3) Az OMFI élén igazgató áll. Az igazgatót az OMMF elnöke javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az OMFI

igazgatója felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke gyakorolja.
(4) Az OMMF-nek, mint az OMFI középirányító szervének irányító jogai a következõk:

a) a Kormány vagy irányító szerv által megállapított költségvetési keretszámoknak az OMMF és OMFI közötti
megosztása;

b) a költségvetés végrehajtásában az OMFI tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá
a jóváhagyott költségvetési keretek, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése esetén
intézkedés kezdeményezése az irányító szervnél;

c) javaslattétel, illetve közremûködés az irányító szerv hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási,
-zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében;

d) közremûködés az OMFI tevékenységérõl, és költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározott
teljesítménykövetelmények teljesítésérõl  szóló beszámolóinak az értékelésében, felülvizsgálatában;

e) javaslattétel, illetve közremûködés az OMFI pénzmaradványának, elõirányzat-maradványának megállapítása,
illetve jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány
felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát is;

f) közremûködés az OMFI kezelésében lévõ államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános
adatok kötelezõ közzététele, illetve erre irányuló igényre történõ szolgáltatása végrehajtásának irányításában.

(5) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OMFI-t jelöli ki az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A.  §
(2)–(3) bekezdésében, továbbá az Mvt. 83/A.  § (4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

4. Az OMMF munkavédelmi állami feladatai

5. § (1) Az OMMF ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával kapcsolatos feladatokat. Az OMMF saját
jogkörében kezdeményezi, elõkészíti és elõsegíti az Mvt. 14.  §-ában meghatározott állami irányítási feladatok
végrehajtását.

(2) Az OMMF részt vesz a miniszter jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogi normák
tervezeteinek elõkészítésében.

(3) Az OMMF – a munkavédelmi felügyelõségek közremûködésével – részt vesz
a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában;
b) a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység

ellátásában;
c) a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában;
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d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi
helyzetérõl  szóló éves beszámoló jelentés elõkészítésében;

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem
veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

6. § (1) Az OMMF

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ kormány-elõterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttmûködik más államok
szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi
kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elõsegítése érdekében;

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;

d) ellátja az Mvt. 78.  §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendõit;

e) mûködteti az Mvt. 14.  §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert;

f) a munkavédelmi bírság Mvt. 80.  § (2) bekezdése szerinti felhasználásával kapcsolatosan ellátja a munkavédelmi
jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól  szóló jogszabályban
számára megállapított feladatokat;

g) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek
végzésében, mûködésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai
biztonság területén.

(2) Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban elõírt munkavédelmi
feladatainak – az OMFI közremûködésével történõ – szakmai irányítását is.

(3) A munkabaleseti információs rendszer mûködtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak
alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyûjti és – az OMFI közremûködésével – feldolgozza a foglalkozási
megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.

5. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

7. § (1) Az OMMF, továbbá a munkavédelmi felügyelõségek, illetve munkavédelmi felügyelõk ellátják az általános
munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és
a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelõ a munkavédelmi felügyelõség illetékességi
területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(2) Az OMMF, valamint a munkavédelmi felügyelõségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A., 83/B., 83/C., 83/E.  §-ában, továbbá
az Eüatv. 3.  § i) pontjában, 4.  § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és
adatkezelési kötelezettséget.

8. § (1) Az OMMF elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83.  §-ában meghatározott szakértõi engedélyezési feladatokat;

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértõi engedélyhez szükséges
szakhatósági állásfoglalásokat;

c) a munkavállalók rákkeltõ anyagok okozta foglalkozási eredetû egészségkárosodásokkal, illetve daganatos
megbetegedésekkel szembeni védelmének elõsegítése érdekében – az OMFI közremûködésével – az Mvt. 83/A.  §
(4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet;

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történõ
igazolása céljából az Mvt. 83/B.  §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) Az OMMF a külön jogszabályban meghatározottak szerint közremûködik az Mvt. 84.  § (2) bekezdésében
meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelõségek gyakorolják az Mvt. 81.  §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják
továbbá mindazon hatósági ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe
utal.

(4) Munkavédelmi bírság kiszabására elsõ fokon annak a munkavédelmi felügyelõségnek vezetõje jogosult, amelynek
illetékességi területén az ellenõrzött munkahely található.
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(5) A munkavédelmi felügyelõ elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84.  §-ában meghatározott
munkavédelmi hatósági feladatokat.

(6) Az OMMF kormánytisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél
birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás lefolytatására
az a munkavédelmi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül

a) a munkavédelmi felügyelõ és a munkavédelmi felügyelõség vezetõje eljárása tekintetében az OMMF;

b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.

(8) Munkavédelmi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
törvény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.

6. Az OMMF munkaügyi állami irányítási feladatai

9. § (1) Az OMMF a munkaügyi hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el.

(2) Az OMMF a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttmûködik az Európai
Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttmûködés keretében
megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenõrzések
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3) A Munka Törvénykönyve 106/A–106/B.  §-aiban – kivéve a 106/A.  § (1) bekezdésének e) pontját – meghatározott
szabályok megtartásának ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól az OMMF beszámolót készít
a miniszter számára.

(4) Az OMMF a Met. 8/D.  §-a szerint közremûködik a munkaügyi ellenõrzés támogatása, az érintett hatóságok munkájának 
összehangolása, a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokba ütközõ foglalkoztatás elleni hatékony fellépés érdekében
mûködõ Munkaügyi Ellenõrzést Támogató Tanács tevékenységében.

7. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

10. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat az OMMF és a munkaügyi felügyelõségek, illetve a munkaügyi felügyelõk látják el.

(2) Az OMMF elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg
a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása
céljából a Met. 8/C.  §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében a Met. 3.  §-a alá tartozó ellenõrzési tárgykörökben ellátja a Met.
4.  §-ában, 5.  §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A.  §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá
a Met. 1.  §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést
tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7.  § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára elsõ fokon annak
a munkaügyi felügyelõségének a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzött munkahely
található.

(6) Az OMMF kormánytisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél
birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi
felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül

a) a munkaügyi felügyelõ és a munkaügyi felügyelõség vezetõje eljárása tekintetében az OMMF;

b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.

(8) Munkaügyi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvény 
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.
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8. Egyéb feladatok

11. § (1) A Fõvárosi Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelõsége elsõfokon, az OMMF másodfokon, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az OMMF – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelõségek bevonásával – mûködteti a munkavédelmi és munkaügyi
feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl

 szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(3) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó

jogviszonyok tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az OMMF területi szerveként mûködõ
munkaügyi és munkavédelmi felügyelõség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi
illetékességi területén mûködõ megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ, amelynek a szakigazgatási szervévé
– megyei (fõvárosi) illetékességi területet alapul véve – e rendelet hatálybalépésével válik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az állami foglalkoztatási szerv kijelölése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 szóló 2010. évi XLIII. törvény 75.  § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A foglalkoztatási szerv kijelölése

1.  § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Foglalkoztatási Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.
(2) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási Hivatalt, valamint a munkaügyi központot jelöli ki.
(3) A munkaügyi központ a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként

mûködik.
(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási

hatósági ügyekben elsõ fokon a kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ kirendeltségei
járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt
ki, a munkaügyi központokat jelöli ki.
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2. Az irányítás szabályai

2.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A munkaügyi központok tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6.  § (4) bekezdésében, valamint a 7.  § (2)–(4) bekezdésében meghatározott
hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló
2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai
irányító szerv vezetõje a Foglalkoztatási Hivatal fõigazgatója.

(3) A Khtv. 7.  § (1) bekezdése szerinti jogkört a miniszter gyakorolja.
(4) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõpiaci programok kidolgozását és –
a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT) jogkörére is figyelemmel – dönt a központi
programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Foglalkoztatási Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi
adatgyûjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Munkaerõpiaci Alap (a továbbiakban: MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és
számviteli feladatok végrehajtását, valamint

d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének a munkaügyi központok által
történõ felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

3. Foglalkoztatási Hivatal

3.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi feladatokat ellátó központi
hivatal, jogi személy, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A Hivatal élén a fõigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(3) A Hivatal székhelye Budapest.

4.  § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében
a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi

követelményeit,
b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

valamint koordinálja a munkaügyi központok munkaerõ-piaci szolgáltatásvásárlással, illetõleg a munkaerõpiaci
szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresõk
ellátásával, valamint a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
szakmai feladatokat,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és
számítógépes rendszereket, valamint mûködteti a Hivatal kezelésében lévõ informatikai és számítógépes
rendszereket, továbbá ennek körében fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja a programrendszereket, és kiadja
a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató
tevékenységet,

e) fejleszti a munkaerõpiaci szolgáltatásokat,
f) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési

rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket,
statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

g) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának
fejlesztésére,

h) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerõforrás-fejlesztéséhez és belsõ szakmai
képzéséhez kapcsolódó feladatokat,
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i) ellátja a munkaügyi központok hatósági ellenõrzési feladatainak szakmai felügyeletét,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl  szóló nemzetközi szerzõdések
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

jb) elbírálja a munkaügyi központok megyei (fõvárosi) szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott
fellebbezéseket,

k) adatokat gyûjt és elemez

ka) a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,
kb) a magánközvetítõk és -kölcsönzõk éves tevékenységérõl,
kc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentésköteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

l) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

la) koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét,
lb) elõsegíti az ILO és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,
lc) koordinálja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó –

feladatainak végrehajtását, és az adatok összegyûjtését a tagállami elszámolásokhoz,
ld) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere

mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES
szerveivel,

le) az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES
rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe
vehetõ álláskeresési támogatások egyes kérdéseirõl,

lf) együttmûködik az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: 
EGT államok) foglalkoztatási szolgálataival – különös tekintettel a szociális biztonsági rendszerek
koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggõ feladatok
tekintetében,

m) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait,
javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

n) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,

o) ellát egyes munkaerõpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

oa) központi munkaerõpiaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerõpiaci programok indítására,
ob) a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerõpiaci programok

végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerõpiaci programokat,
oc) a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a munkaügyi központ által indítandó programok

tervezetét,

p) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról  szóló nemzetközi szerzõdés
X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés)
kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

q) szervezi, bonyolítja, illetõleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetõleg más külföldi alapokból
támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok meg valósítását,

r) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, valamint

s) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint

t) munkaügyi kutatásokat kezdeményez és végez, valamint

u) koordinálja a munkaügyi központok EU-támogatással meg valósuló tevékenységeit.

(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben  való részvételéhez szükséges felkészülése
támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.
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4. Munkaügyi központ

5.  § (1) A munkaügyi központ
a) kizárólag megyei szervezetbõl, vagy
b) megyei (fõvárosi) szervezetbõl és kirendeltségekbõl
áll.

(2) Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi
központok (továbbiakban: kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központok) megyei (fõvárosi)
szervezettel és kirendeltségekkel rendelkeznek. A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi
központok irányítása alá tartozik az illetékességi területükön lévõ valamennyi kirendeltség. Ettõl eltérõen a kizárólag
megyei szervezetbõl álló munkaügyi központok irányítása alá nem tartoznak kirendeltségek.

(3) A kirendeltség a munkaügyi központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége. A kirendeltség
nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kirendeltség vezetõje vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ
ügyintézõje jár el.

(4) A munkaügyi központ vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a kirendeltség vezetõjét vagy kiadmányozási jogkörrel
rendelkezõ ügyintézõjét elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.

6.  § (1) A kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete
a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében közremûködik

a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató
tevékenységet,

b) ellátja az MpA pénzeszközeinek mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és
a felhasználás ellenõrzését,

c) dönt az MpA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat decentralizált kerete
felhasználásáról,

d) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés, valamint 
a közfoglalkoztatási támogatások elõirányzat központi keretébõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos
feladatokat,

e) át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági
jogkört gyakorol
ea) a munkaerõpiaci program kidolgozásának, meg valósításának megállapításával kapcsolatos ügyekben,
eb) a munkaerõpiaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával kapcsolatos ügyekben,
ec) a bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben,

f) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer szakmai
mûködtetésérõl,

g) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
h) felelõs a szakmai munkát támogató szoftverek mûködtetéséért,
i) ellátja az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,
j) ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, elbírálja másodfokon a kirendeltségek által hozott határozatok

elleni fellebbezéseket,
k) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében irányítja és
koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvénybõl
adódó feladatainak végrehajtását,

l) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, valamint
m) ellátja a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba vételével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A hatósági szerzõdések megkötése tekintetében a szakigazgatási szerv vezetõje szerzõdéskötési képességgel
rendelkezik.

(3) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete
a) feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi

kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel. Ennek keretében
adatszolgáltatási feladatokat teljesít a fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint az egyes szakigazgatási
szervek felé – ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós
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rendeletek alapján történõ megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges, havi rendszerességgel esedékes
adatszolgáltatást is,

b) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges
információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

c) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szakmai szabályzatait, valamint
d) illetékességi területén ellátja a munkaerõpiaci ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

(4) A munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezete, át nem ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön
jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõfokú hatósági jogkört gyakorol
a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
b) a rendbírsággal, valamint
c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként
a munkaügyi központ megyei (fõvárosi) szervezetét jelöli ki.

7.  § A kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével

kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megszüntetésével és
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos
feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,
c) munkaerõpiaci szolgáltatásokat szervez és bonyolít,
d) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,
e) munkaközvetítést végez,
f) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,
g) információt nyújt, tanácsadást végez,
h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
i) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
k) munkaerõpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel
kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (fõváros), a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a helyi
önkormányzatokkal, a megyében, a kistérségben mûködõ más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági
szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról  szóló uniós rendeletek
végrehajtásával összefüggõ feladatokat, valamint

n) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a fekvése szerinti munkaügyi központtal,
ennek keretében adatszolgáltatási feladatokat teljesít a munkaügyi központ felé.

8.  § (1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és
szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében
a) mûködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerõpiaci

szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,
b) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal,

illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértõi bizottságban,
c) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

nyújtásában.
(2) A kirendeltség és szolgáltató központ vezetõje fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõ.
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5. Záró rendelkezések

9.  § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

10.  § (1) A Foglalkoztatási Hivatal – mint költségvetési szerv – a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal névmódosulásával jön létre.
A Foglalkoztatási Hivatal – a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazati feladatok, a foglalkoztatási rehabilitáció, 
a rehabilitációs akkreditációs ügyek, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat feladatai kivételével –
a feladatellátás szempontjából a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal általános és egyetemes jogutóda.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen regionális illetékességgel mûködõ – különválással egyidejûleg
összeolvadás révén szakigazgatási szervvé váló – regionális munkaügyi központ jogutóda az alapító okiratban
foglaltak szerint a korábbi illetékességi területén mûködõ azon fõvárosi és megyei kormányhivatal, mellyel a megyei
illetékességi területet illetõen az összeolvadás megtörténik.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az 1. mellékletben meghatározott kiemelt hatáskörrel rendelkezõ munkaügyi központok
feladat- és hatáskörei és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az 1. mellékletben megjelölt
székhely szerinti megyei (fõvárosi) kormányhivatal tekintendõ az alapító okiratokban foglaltak szerint regionális
munkaügyi központ jogutódjának.

11.  § E rendelet
a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás
megállapításáról  szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12.  § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet.

(2) 2011. április 30-án a 4.  § (1) bekezdés p) pontja, valamint a 6.  § (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Kiemelt hatáskörrel rendelkezõ munkaügyi központok és illetékességi területük

1. Fõvárosi Munkaügyi Központ (Budapest)
Budapest
Pest Megye

2. Baranya Megyei Munkaügyi Központ (Pécs)
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

3. Békés Megyei Munkaügyi Központ (Békéscsaba)
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (Miskolc)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
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5. Fejér Megyei Munkaügyi Központ (Székesfehérvár)
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ (Nyíregyháza)
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7. Vas Megyei Munkaügyi Központ (Szombathely)
Vas megye
Zala megye
Gyõr-Moson-Sopron megye

A Kormány 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Országos Érdekegyeztetõ Tanáccsal folytatott konzultáció alapján, az ott létrejött megállapodásnak
megfelelõ tartalommal –, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb
összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén
78 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén 3 590 forint, órabér alkalmazása
esetén 449 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetõleg középfokú
szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ
teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
21 650 forint, napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes
munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2011. január 1-jétõl 78 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2011. január 1-jétõl 94 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál
a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben
kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidõ esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
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b) munkavállalón a közalkalmazotti, a közszolgálati és a kormánytisztviselõi jogviszonyban állót,

c) személyi alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, a közszolgálati és
a kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 356/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont
2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig
terjedõ hatállyal meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás
jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött keretszerzõdés legfeljebb 2011. június 30-ig terjedõ hatállyal
meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek
megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § (1) Nem lép hatályba a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a.

(2) Ez a kormányrendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

A Kormány foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 43.  § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása,
az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret
hatékonyabb felfelhasználása érdekében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
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1.  § A Munkaerõpiaci Alap közfoglalkoztatási támogatások elõirányzata (a továbbiakban: elõirányzat) e rendelet szabályai
szerint használható fel.

2.  § Az elõirányzat terhére a következõ támogatások nyújthatók:

a) helyi és kisebbségi önkormányzat, egyház, a nemzeti civil alapprogramról  szóló törvényben meghatározott civil
szervezet által szervezett rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

b) helyi és kisebbségi önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
támogatása;

c) vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülõ személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás;

d) országos közfoglalkoztatási program támogatása.

Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása

3.  § (1) Támogatás nyújtható

a) a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezõ társulása részére, ha
a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintõ közfeladat vagy a helyi, illetve kisebbségi
önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy települést érintõ feladat ellátása
vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében,

b) jogszabályban elõírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodás alapján az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyház), valamint a civil szervezet részére, ha

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott bérpótló juttatásra
jogosult személy 2–4 hónap idõtartamra  szóló, határozott idejû munkaviszony keretében, napi négy órás
munkaidõben történõ foglalkoztatását vállalja. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott
intézménnyel, önkormányzati részesedéssel mûködõ nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyház által fenntartott
intézménnyel létesített munkaviszony alapján is.

(2) Támogatás a foglalkoztatásból eredõ munkabér, továbbá – a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A.  §
(1) bekezdésében foglalt járulékkedvezmény igénybevételével csökkentett – járulékai legfeljebb 95 százalékának
mértékéig nyújtható. Ezen túlmenõen a (3) bekezdésben foglalt közvetlen költségek összege, de legfeljebb
munkavállalónként havonta a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százalékának megfelelõ
támogatás állapítható meg. Több munkavállaló foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is
felhasználható.

(3) A foglalkoztatásból eredõ közvetlen költségként a munkaruha és egyéni védõeszköz költségei, a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésrõl  szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelõ utazási költségek, a munkásszállítás
költségei, a kirendeltséggel történõ elõ zetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök
költsége számolható el.

(4) Munkabérként legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum vehetõ figyelembe.

(5) Ez a támogatás a START kártyához kapcsolódó járulékkedvezménnyel, valamint az egyszerûsített foglalkoztatáshoz
kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejûleg nem vehetõ igénybe.

Az önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
támogatása

4.  § (1) Támogatás nyújtható

a) a helyi és a kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezõ társulása részére, ha a megyei 
(fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) által
kiközvetített álláskeresõ a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy a települést érintõ közfeladat vagy
az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot (kisebbségi közösséget) vagy települést érintõ feladat ellátása
vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében,

b) jogszabályban elõírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodás alapján az egyház, valamint a civil szervezet részére, ha
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2–12 hónap idõtartamra  szóló, határozott idejû munkaviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidõben történõ
foglalkoztatását vállalja. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézménnyel, önkormányzati
részesedéssel mûködõ nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyház által fenntartott intézménnyel létesített
munkaviszony alapján is.

(2) A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó – a járulékkedvezmények igénybevételével
csökkentett – járulékok mértékének 70–100 százalékáig terjedhet. Ezen túlmenõen a támogatás nyújtható
a munkavállaló foglalkoztatásából eredõ, a 3.  § (3) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek
mértéke nem haladhatja meg a munkabérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az önkormányzat által szervezett hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatás támogatására a 3.  § (4)–(5) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülõ személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

5.  § (1) A gazdasági társaságokról  szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl  szóló törvény hatálya alá
tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha a kirendeltség által kiközvetített bérpótló juttatásra jogosult
személy teljes munkaidõben, munkaviszony keretében történõ foglalkoztatását vállalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó
a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónapban meglévõ munkavállalója munkaviszonyát

a mûködési körében felmerülõ okból rendes felmondással nem szüntette meg,
b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának idõtartama alatt

sem kerül sor, továbbá
c) vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási idõtartama 50 százalékának

megfelelõ idõtartamra.
(3) A támogatás mértéke a munkavállaló 3.  § (4) bekezdése szerinti munkabére és az ahhoz kapcsolódó járulékok

munkáltató által megfizetett összegének 70 százalékáig terjedhet.
(4) A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható.
(5) A vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülõ személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag

a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõvé
nyilvánításáról  szóló 800/2008/EK rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében,
valamint a II. fejezet 40. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi
rendelet I. fejezet 2. cikk 18. pontjában, illetve 2. cikk 19. pontjában, valamint a 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek,
a támogatás a munkaadó tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély
összegû támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegû (de
minimis) támogatásként nyújtható.

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

6.  § (1) E rendelet alkalmazásában közfoglalkoztatási program
a) a törvény által elõírt állami feladat ellátásának elõsegítésére irányuló program,
b) a törvény vagy önkormányzati rendelet által elõírt, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat

ellátásának az önkormányzat, illetve azok társulása mûködési területén belüli elõsegítésére irányuló program,
illetve

c) az Országgyûlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program,
feltéve, hogy az álláskeresõk és a bérpótló juttatásra jogosult személyek számára munkaviszony munkaalkalmat
teremt, illetõleg a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elõsegítõ képzést biztosít.

(2) Az országos közfoglalkoztatási program keretében támogatásban részesülhetnek:
a) költségvetési szervek;
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok és azok jogi személyiséggel rendelkezõ társulásai;
c) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam,

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek;
d) nonprofit gazdasági társaságok;
e) vízitársulatok;
f) az erdõgazdálkodók;
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g) jogszabályban elõírt közfeladat ellátása esetén vagy a helyi önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodás alapján az egyház, valamint a civil szervezet.

(3) Támogatás a (2) bekezdésben meghatározott szervezet részére abban az esetben nyújtható, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározott közfoglalkoztatási programot  valósít meg, és
b) a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ havi átlagos statisztikai állományi

létszámhoz képest bõvíti, és
c) a közfoglalkoztatási program meg valósításához más központi költségvetési elõirányzatból támogatásban nem

részesül, és
d) a program meg valósulásának helye szerinti kirendeltség igazolja, hogy a program által létrehozott

munkahelyekre és az ott folyó munkákra az (1) bekezdésben meghatározott személyek közvetíthetõk.
(4) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott munkavállaló munkabére, az ahhoz

kapcsolódó – a Pftv. 8/A.  § (1) bekezdésében meghatározott járulékkedvezmény igénybevételével csökkentett –
járulékok mértékének 100 százalékáig, de legfeljebb a pályázati kiírásban meghatározott összeghatárig, valamint
a munkavállaló foglalkoztatásából eredõ közvetlen költségek tekintetében az elõbbi támogatás 20 százalékáig,
továbbá legalább száz fõ vagy a fölötti létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költségek 3 százalékáig terjedhet.

(5) A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható.
(6) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 3.  § (3)–(5) bekezdését alkalmazni kell.

Eljárási szabályok

7.  § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások pályázati eljárás alapján nyújthatók. A pályázatot a tervezett
közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell
a) a pályázat kiírásának célját,
b) a pályázaton történõ részvétel feltételeit,
c) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását és mértékét,
d) a pályázat keretében, a régióban nyújtható támogatások összértékét,
e) a pályázó részérõl rendelkezésre álló saját anyagi erõ szükséges mértékét,
f) a közfoglalkoztatás meg valósulásának határidejét, a foglalkoztatási kötelezettség mértékére és idõtartamára

vonatkozó elõírást,
g) a pályázat tartalmára vonatkozó elõírásokat és az ahhoz szükséges mellékleteket,
h) a szerzõdésszegés jogkövetkezményeit, továbbá
i) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának

határidejét,
j) az 5.  § hatálya alá tartozó támogatások esetében az uniós állami támogatási szabályokat.

(3) A
a) 3–5.  §-ban meghatározott támogatásról a kirendeltség,
b) 6.  §-ban meghatározott támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter az egyenlõ bánásmód

biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter véleményének figyelembevételével
mérlegelési jogkörben dönt.

(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni
a) a munkaerõ-kereslet és -kínálat helyi jellemzõit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttmûködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) idõtartamát,
e) az álláskeresõk munkához jutási esélyeit,
f) a támogatással érintett személy munkatapasztalatát,
g) a támogatással érintett személy álláskeresõként eltöltött idejét.

(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló 2004. évi CXL. törvény 76.  §-a szerint
a) a 3–5.  §-ban meghatározott támogatás esetén a kirendeltség,
b) a 6.  §-ban meghatározott támogatás esetén a foglalkoztatás hely szerint illetékes munkaügyi központ
egységes szerzõdéses feltételrendszer alapján hatósági szerzõdést köt a támogatottal.

2056 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



Záró rendelkezések

8.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9.  § Ha a 2010. december 31-én hatályos szabályok szerint 2010. november 1. elõtt közcélú munkára kötött, határozott
idõre  szóló munkaszerzõdés 2010. december 31-ét követõen szûnik meg, akkor a munkavállaló munkaszerzõdésben
meghatározott munkaidejû foglalkoztatásához 2011. január 1-tõl 2011. február 28-áig terjedõ idõtartamra – erre  szóló
pályázat nélkül – a 3.  § (2)–(4) bekezdésében meghatározott mértékû támogatás nyújtható.

10.  § E rendelet 5.  §-a
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõvé nyilvánításáról  szóló 800/2008/EK rendelet, valamint
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra  való

alkalmazásáról  szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11.  § Hatályát veszti
a) a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl  szóló 49/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint
b) a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetbõl eredõ kár  miatt szükséges, helyreállítással

kapcsolatos feladatok közcélú munkavégzés keretében történõ ellátásáról  szóló 238/2010. (IX. 13.) Korm.
rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete
a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 125.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is
mûködõ munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2.  § A 2011. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl  való eltéréssel járó – munkarend a következõ:
a) március 19., szombat munkanap,

március 14., hétfõ pihenõnap,
b) november 5., szombat munkanap,

október 31., hétfõ pihenõnap.

3.  § Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 118.  § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérõen is meghatározható.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelete
a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos 
egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól  szóló 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény 7.  § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói
költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól  szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„a) a PéPtv. 3–5.  §-ában meghatározott, a prémiumévek programban részt vevõ, valamint a különleges foglalkoztatási 
állományba helyezett köztisztviselõre, ügykezelõre, kormánytisztviselõre, kormányzati ügykezelõre, munkavállalóra,
közalkalmazottra (a továbbiakban együtt: közszolgálati alkalmazott),”

2.  § Az R. 3.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az irányító szerv 2010. december 28-ig korrekciós igényt jelenthet be az államháztartásért felelõs miniszterhez
a teljes 2010. évre vonatkozóan, a 4. számú melléklet szerint, külön adatlapon, negyedéves bontásban.”

3.  § Az R. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § E rendelet alkalmazásában irányító szerv: a prémiumévek programban a költségvetési megtérítési igény
szempontjából irányító szervek:
a) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 1.  § (2) bekezdése szerinti központi államigazgatási szerv, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
b) a PéPtv. 1.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti 100%-os állami tulajdonban lévõ munkáltatók vonatkozásában
a fõtevékenységük szerinti feladatkörrel rendelkezõ minisztérium,
c) a PéPtv. 4.  § (10) bekezdése vonatkozásában a jogelõd költségvetési szervet irányító minisztérium.”

4.  § (1) Az R. 3.  § (1) bekezdésében az „a Pénzügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszterhez” szöveg, 3.  § (1)–(3) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 4.  §-ában az „A Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

(2) Az R. 4.  §-ában a „X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport”
szövegrész helyébe a „X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések
jogcímcsoport” szöveg lép.

5.  § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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2. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelethez
„4. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

Igénylõlap a PéPtv. 4.  § (8), 5.  § (3), 6.  § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(az irányító szerv tölti ki)

Irányító szerv megnevezése, száma: ..................................................................
Elszámolási idõszak: -

Ezer Ft-ban

1.
Cím

2.
Cím,
alcím

megneve
zése

3. A kifizetett személyi juttatás
összege

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és 

béren kívüli juttatások után
a kifizetõt terhelõ Szja összege

(Dologi kiadások)

5. Egyes természetbeni és béren
kívüli juttatások után a kifizetõt

terhelõ Szja összege (Dologi
kiadások)

6. Személyi juttatás és
munkaadói közterhek együtt

(3+4+5)

Prémium
évek

program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt

Irányító szerv
összesen:

Tájékoztató adat

Cím Cím, alcím megnevezése

Prémiumévek
programban részt vevõk
létszáma az elszámolási

idõszak utolsó napján (fõ)

Különleges
foglalkoztatási

állományban lévõk
létszáma az elszámolási

idõszak utolsó napján (fõ)

Változás az elõzõ igénylés idõszakához viszonyítva
(fõ)

Prémiumévek program
Különleges

foglalkoztatási állomány

Irányító szerv
összesen:

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

                                    
             ..................................................

                                    
                cégszerû aláírás”
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3. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) NGM rendelethez
„5. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

Igénylõlap a PéPtv. 4.  § (8), 5.  § (3), 6.  § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(helyi önkormányzat, társulás tölti ki)

Helyi önkormányzat, társulás megnevezése: ..................................................................
KSH kódja: 
Elszámolási idõszak: -

Ezer Ft-ban

1.
Sorszám

2.
Költségve
tési szerv
megneve

zése

3. A kifizetett személyi juttatás
összege

4. Munkaadói közterhek
– kivéve: egyes természetbeni és 

béren kívüli juttatások után
a kifizetõt terhelõ Szja összege

(Dologi kiadások)

5. Egyes természetbeni és béren
kívüli juttatások után a kifizetõt

terhelõ Szja összege (Dologi
kiadások)

6. Személyi juttatás és
munkaadói közterhek együtt

(3+4+5)

Prémium
évek

program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt
Prémium

évek
program

Különleg
es

foglalkozt
atási

állomány

Együtt

Helyi
önkormányzat,

társulás
összesen:

Tájékoztató adat

Sorszám
Költségvetési szerv

megnevezése

Prémiumévek
programban részt vevõk
létszáma az elszámolási

idõszak utolsó napján (fõ)

Különleges
foglalkoztatási

állományban lévõk
létszáma az elszámolási

idõszak utolsó napján (fõ)

Változás az elõzõ igénylés 
idõszakához viszonyítva

(fõ)

Prémiumévek program
Különleges

foglalkoztatási állomány

Helyi
önkormányzat,

társulás összesen:

Kelt: .................... év ................. hó ........ nap

                                    
              ................................................

                                    
                  cégszerû aláírás”
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyának egyes szabályairól

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342.  §
(2) bekezdés 1., 2., 5., 7., 8., 13., 14., 17., 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl  szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban:
pénzügyõr), valamint jogszabályban meghatározott esetekben a hivatásos állományból nyugállományba helyezett
tagjaira, továbbá törvényben meghatározott esetben és körben a NAV hivatásos és nyugállományú tagjainak
hozzátartozóira terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet VI. fejezete és 92.  §-a alkalmazásában:

1. munkavégzéssel járó egyéb jogviszony: a pénzügyõr szolgálati viszonyon kívüli jövedelemszerzõ tevékenysége;

2. jövedelemszerzõ tevékenység különösen:

a) a munkaviszony, megbízási jogviszony keretében történõ munkavégzés,

b) gazdasági társaságban személyes közremûködési kötelezettséggel járó tagsági, vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ
bizottsági tagsági viszony keretében kifejtett tevékenység,

c) a Hszt. összeférhetetlenségi szabályai szerint – figyelemmel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  szóló 2010. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 34.  §-ára és 95.  §-ára – bejelentési kötelezettség alá esõ jogviszony,
tevékenység,

d) a szövetkezeti tagok munkavégzése, illetve a szövetkezetben vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ bizottsági tagsági
viszony keretében kifejtett tevékenység,

e) a munkavégzésre irányuló más jogviszonyok alapján végzett tevékenység;

3. szolgálati idõ: a szolgálati jogviszony keretében történõ rendszeres munkavégzés ideje.

II. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE

3. Munkáltatói jogok

3. § A NAV tv.-ben meghatározott kiemelt munkáltatói jogkörökön kívüli munkáltatói jogokat a NAV tv. 10–11.  §
rendelkezései szerint a szervek vezetõi gyakorolják a 2. mellékletben foglaltak szerint.

4. Szolgálati viszony létesítése

4. § (1) Szolgálati viszony állományba vételi eljárás keretében létesíthetõ. A jelentkezést a NAV azon központi, középfokú,
illetve alsó fokú szervének személyügyi feladatot ellátó egységéhez kell címezni, ahová a jelentkezõ a felvételét kéri.
A jelentkezéshez önéletrajzot kell mellékelni.

(2) Az állományba vételi eljárás megkezdésekor a Hszt.-ben elõírt feltételeket igazoló – eredetiben bemutatott és egy
egyszerû másolati példányban csatolt – okiratokon, illetve a Hszt.-ben elõírt hozzájárulásokon, nyilatkozatokon túl be
kell mutatni:

a) a Társadalombiztosítási Azonosító Jelrõl (TAJ)  szóló igazolást,

b) az adóazonosító jelrõl  szóló adóigazolványt,

c) a korábbi foglalkoztatási jogviszonyairól  szóló igazolásokat.
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(3) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról  szóló 1996. évi 
XLV. törvény szerinti nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatójának a hivatásos szolgálati viszony vállalását tartalmazó
nyilatkozatot kell tennie.

(4) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és egyéb jogszabályokban elõírt feltételeinek meglétét a szolgálati
elöljáró intézkedése alapján, a személyügyi szerv köteles ellenõrizni, ellenõriztetni.

5. § A szolgálati jogviszony létrejötte esetén az aláírt eskü, fogadalmi okmány egy példányát a felvett személynek kell
átadni, egy példányát pedig a kinevezési okmány mellékleteként, a személyi anyag részeként kell kezelni.

5. Képesítési követelmények

6. § (1) A hivatásos állományba történõ felvétellel egyidejûleg õrmesteri, zászlósi rendfokozatba az nevezhetõ ki, aki az adott
beosztás ellátásához szükséges legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

(2) Felvételével egyidejûleg hadnagyi rendfokozatba az nevezhetõ ki, aki felsõoktatási intézményben a munkaterületnek
megfelelõ felsõfokú végzettséget szerzett.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásban a magyar oktatási intézményben szerzett középiskolai végzettséggel, illetve
felsõfokú végzettséggel egy tekintet alá esik az a külföldi oktatási intézményben szerzett végzettség, amelyet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény alapján egyenértékûnek elismertek vagy 
honosítottak.

(4) Az egyes beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó rendfokozati maximumokat és a beosztásokhoz szükséges képesítési
követelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A hivatásos állomány tagjának felvételét követõen, a próbaidõ alatt a Hszt. 41.  § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen elõképzõ tanfolyamot kell végeznie.

(2) A pénzügyõrt az állományba történõ felvételével egyidejûleg, határidõ kitûzésével, az 1. mellékletben, az adott
beosztás ellátásához meghatározott, a NAV belsõ képzése keretében megszerezhetõ szakmai (alapfokú, középfokú)
végzettség megszerzésére kell kötelezni.

(3) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott elõképzõ tanfolyam elvégzésének, valamint a (2) bekezdésben
meghatározott szakmai végzettség megszerzésének kötelezettsége alól, aki a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatán, 
vámigazgatás szakon, bûnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirányán, vagy rendészeti igazgatási szak vám-
és jövedékigazgatási szakirányán szerzett felsõfokú állami iskolai végzettséget.

(4) Mentesül az 1. mellékletben, az adott beosztás betöltéséhez elõírt (2) bekezdés szerinti szakmai végzettség
megszerzésének kötelezettsége alól az, aki

a) a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Továbbképzõ Intézet (továbbá
jogelõd intézményei) vámigazgatás szakirányán,

b) a Károly Róbert Fõiskola (továbbá jogelõd intézményei) gazdálkodási vagy pénzügy és számvitel szak
vámigazgatási, jövedék- és vámigazgatási szakirányán, vagy

c) a Budapesti Gazdasági Fõiskola (továbbá jogelõd intézményei) Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar pénzügy szak
vám- és jövedéki szakirányán

szerzett felsõfokú végzettséget.

8. § (1) A 7.  § (1)–(2) bekezdésben meghatározott szakmai képzések, valamint a tovább- és átképzések megszervezését,
lebonyolítását a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete végzi.

(2) Az elõképzõ tanfolyam célja, hogy a pályakezdõ a felvételét követõen alapvetõ ismereteket szerezzen a NAV-ról, annak 
felépítésérõl, valamint elsajátítsa a pénzügyõr alapvetõ jogait és kötelezettségeit.

(3) Az alapfokú szaktanfolyam célja olyan pénzügyõrök képzése, akik általános ismeretek birtokában alkalmasak arra,
hogy a NAV pénzügyõrök által ellátható szakmai területén szolgálatot teljesítsenek.

(4) A középfokú szaktanfolyam célja az alapfokú szaktanfolyam keretében elsajátított ismeretek adott szakterületnek
megfelelõ szakosítása, a szakterületnek megfelelõ szakmai tudásanyag elsajátítása.

(5) A pénzügyõr a beosztásához elõírt szakmai végzettség megszerzését követõen a szakterületének megfelelõ
rendszeres, továbbá a szolgálati feladatok ellátása szempontjából jelentõs jogszabályváltozásokat követõen eseti
továbbképzéseken, átképzéseken történõ részvételre kötelezhetõ.
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(6) Az összevont (alap- és középfokú) vám- és pénzügyõri szaktanfolyam alap- és középfokú szakmai végzettséget adó
tanfolyamnak minõsül.

6. Hivatásos állományba történõ visszavétel

9. § A hivatásos állományába történõ visszavétel esetén a szolgálati idõ számításánál a Hszt. 328.  §-ának elõírásait kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati viszony során már beszámított szolgálati idõt tényleges
szolgálati idõnek kell tekinteni.

III. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ESETEI

7. Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés

10. § (1) A szolgálati viszony módosítása a szolgálati elöljáró kezdeményezésére a szolgálat érdekére tekintettel, vagy
a pénzügyõr kérelmére történik. Ez esetekben új okmányt – parancsot, határozatot – kell készíteni.

(2) A szolgálat érdekében történõ áthelyezés a Hszt. 47.  § (2) bekezdésében rögzített korlátozás betartásával azonos vagy
magasabb beosztásba történhet.

11. § A pénzügyõr kérelem alapján történõ áthelyezése elsõsorban családi, szociális vagy egyéb méltánylandó indok
alapján, de a szolgálati érdek sérelme nélkül történhet. A kérelmet írásban, a szolgálati út betartásával
az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, aki köteles a kérelmezõt döntésérõl tájékoztatni, vagy
a hatáskörét meghaladó ügyben a kérelmet javaslatával együtt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz
továbbítani.

12. § (1) A vezetõi beosztásból történõ felmentést írásban kell elrendelni, és annak átadásáról jegyzõkönyvet kell készíteni.

(2) A Hszt. 245/D.  § (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlását személyes megbeszélés keretében kell végrehajtani,
amelyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, és egy példányát az érintett részére át kell adni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti megbeszéléseken részt kell venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak vagy
a szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi szerv vezetõjének és amennyiben az érdekelt igényli, a szakszervezet
képviselõjének.

13. § (1) Azonos vagy magasabb beosztásba a pénzügyõr csak abban az esetben nevezhetõ ki, ha megfelel a beosztásához
szükséges, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek. Áthelyezés esetén a pénzügyõr az új szakterületnek
megfelelõ átképzésre kötelezhetõ.

(2) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. 44.  § (1) bekezdés b), e), f) pontjai alapján beosztás hiánya  miatt rendelkezési
állományban lévõk részére köteles meghatározni a szolgálatteljesítés helyét, és számukra képzettségüknek,
végzettségüknek, továbbá a Hszt. 44.  § (1) bekezdés f) pontja esetében egészségi, pszichikai és fizikai állapotuknak
megfelelõ, ideiglenes feladatot biztosítani.

8. Vezénylés

14. § (1) Nem minõsül külföldi szolgálatra vezénylésnek, ha a pénzügyõr nemzetközi szerzõdés alapján külföldön létesített
szolgálati helyen teljesít szolgálatot. Ilyen esetben a Hszt. 322.  § (2) bekezdésben foglalt külföldi szolgálati helyi pótlék
illeti meg.

(2) A vezénylés elrendelésére a középfokú vámszerv felügyelete alá tartozó igazgatóságok között a középfokú vámszerv
fõigazgatója, a regionális bûnügyi igazgatóságok között, továbbá az Áru- és Bûnjelkezelõ Hivatal és a Bûnügyi
Fõigazgatóság vagy a regionális bûnügyi igazgatóságok között a bûnügyi fõigazgató, egyéb esetekben a NAV elnöke
jogosult.
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IV. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS ESETEI

9. Más fegyveres szervhez történõ áthelyezés

15. § A Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres szervek közötti áthelyezésrõl – ha azt törvény nem utalja miniszteri hatáskörbe –
az érintettek megállapodása alapján az átadó országos parancsnok (elnök), az állományba vételrõl, a beosztásba
helyezésrõl és a járandóság megállapításáról az átvevõ országos parancsnok (elnök) rendelkezik.

10. Szolgálati viszony szünetelése

16. § (1) A pénzügyõr szolgálati viszonyának a Hszt. 51.  § (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén beosztása csak
ideiglenesen, megbízással tölthetõ be.

(2) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a próbaidõ alatt kerül sor, a kinevezésben rögzített próbaidõ
befejezõ idõpontját nem kell módosítani.

V. FEJEZET
SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZûNÉSE

11. Közös megegyezés

17. § (1) A szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésére irányuló kezdeményezést egyik félnek sem kell
indokolnia.

(2) A közös megegyezésre irányuló javaslatot vagy kérelmet a szolgálati elöljáró soron kívül köteles felterjeszteni
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz.

12. Lemondás

18. § (1) A szolgálati viszonyról történõ lemondást – a szolgálati elöljáró útján – írásban kell elõterjeszteni az állományilletékes
parancsnokhoz. A lemondást nem kell indokolni.

(2) A lemondást a szolgálati elöljáró soron kívül köteles felterjeszteni az állományilletékes parancsnokhoz.

13. Felmentés

19. § (1) A felmentésrõl  szóló parancsot legkésõbb a felmentés kezdõ idõpontja elõtti munkanapon kell a pénzügyõrnek
átadni.

(2) Az egészségi alkalmatlanság megállapítása csak a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetén belül mûködõ
Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) döntése alapján történhet. Ilyen esetben a FÜV Bizottság
a Hszt. 75/A.  § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat tartalmazó iratát kell a felmentésrõl  szóló parancshoz,
határozathoz mellékelni.

(3) Amennyiben a nemzetbiztonsági ellenõrzés során a pénzügyõrt érintõ kockázati tényezõ merül fel,
az állományilletékes parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban és a hivatásos szolgálati
viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz
jogerõs elbírálásáig a beosztás betöltésérõl vagy a szolgálati viszony megszüntetésérõl nem lehet dönteni.

(4) Akivel szemben az ellenõrzés során felmerült kockázati tényezõ, vagy az az ellen benyújtott panasz jogerõs elbírálása
alapján az állományilletékes parancsnok a beosztás ellátására vonatkozó alkalmatlanságot állapít meg, a szolgálati
viszony megszüntetése iránt soron kívül intézkedni kell.

20. § A beosztás ellátására  való alkalmatlanságnak a minõsítésen alapuló megállapítására – az egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmatlanság kivételével – csak a minõsítés alapján a szolgálattal összefüggõ tevékenységben jelentkezõ konkrét
hibák, mulasztások megjelölésével van mód. A minõsítés abban az esetben lehet a szolgálati viszony
megszüntetésének jogalapja, ha a feltárt hibák ismétlõdtek, az azok kijavítására adott határidõ eredménytelenül telt
el, vagy a mulasztások súlyossága  miatt az érintett további hivatásos állományban tartása sértené a NAV érdekeit.
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Az alkalmatlanság megállapítása elõtt biztosítani kell az érintett és képviselõjének meghallgatását, és arról
jegyzõkönyvet kell készíteni.

14. A szolgálati viszony megszûnése a törvény erejénél fogva

21. § (1) A társadalombiztosítási szabályok szerint a pénzügyõr születési éve alapján irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése 
 miatt a szolgálati viszony megszüntetését az öregségi nyugdíjkorhatár elérésének napjával kell elrendelni, egyben
intézkedni kell a nyugdíjjogosultság idõpontjának megállapítására.

(2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59.  § (1) bekezdés c) pontja, illetve e) pontja értelmében történõ megszüntetése esetén
a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után, illetve állami vezetõi megbízatásából eredõ hatáskörei
gyakorlásának megszûnését követõen az érintett 30 napon belül elõterjesztett kérelme esetén, a NAV-ot visszavételi
kötelezettség terheli.

15. A szolgálai viszony megszüntetésével, megszûnésével kapcsolatos közös szabályok

22. § (1) Amennyiben a szolgálati jogviszony a Hszt. 53.  § a), c), d) pontja vagy a Hszt. 59.  § (1) bekezdésének a) pontja alapján
szûnik meg, a szolgálati viszony megszüntetése elõtt az érintettel beszélgetést kell folytatni, amelyen a szolgálati
elöljárónak és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának – és az érintett kérelme esetén a szakszervezet
képviselõjének – kell részt venni. A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi jogi, személyi és anyagi kérdést.
A beszélgetésrõl emlékeztetõt kell készíteni, amit a résztvevõk aláírnak, s azt a személyi anyag részeként kell kezelni.

(2) Amennyiben a szolgálati viszony a Hszt. 59.  § (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, úgy az érintettel legalább
három hónappal elõbb kell az (1) bekezdés szerinti beszélgetést lefolytatni.

(3) A szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját úgy kell meghatározni, hogy a szükséges okmányok elõkészítésére
megfelelõ idõ álljon rendelkezésre, és a szolgálati viszony megszüntetése során intézkedésre jogosult szervek azokat
a jogviszony megszûnése elõtt legalább 15 nappal megkapják.

(4) A szolgálati viszony próbaidõ alatt azonnali hatállyal történõ megszüntetése esetén az errõl  szóló parancsot
a megszüntetés napján kell a pénzügyõrnek átadni.

23. § (1) A személyügyi szervnek gondoskodnia kell a szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás és más okmányok elõkészítésérõl, 
az érintettnek  való átadásáról, és a szolgálati igazolvány, valamint az egyéb visszaadási kötelezettséggel átvett dolgok
bevonásáról.

(2) A pénzügyi szervnek gondoskodnia kell a törvényben meghatározott, továbbá a szolgálati viszony megszüntetését
elrendelõ parancsban, határozatban rögzített járandóságok kifizetésérõl és a szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás
kiadásáról.

VI. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

24. § A pénzügyõr kérelme alapján, méltányolható esetben a NAV elnökének javaslatára a NAV felügyeletét ellátó miniszter
engedélyezheti a közeli hozzátartozóval közvetlen szolgálati elöljárói-alárendelti viszonyba kerülést. A munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró részére ilyen engedély nem adható.

25. § (1) A pénzügyõr a Hszt. 65.  §-ában és 316.  §-ában meghatározottaknak megfelelõen – a szolgálati viszonyából eredõ
kötelezettségei maradéktalan teljesítése mellett létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt.

(2) A szolgálati viszonyból eredõ kötelezettségek maradéktalan teljesítésének sérelme akkor állapítható meg, ha
a munkavégzéssel járó egyéb jogviszonya  miatt a pénzügyõr a beosztása szerinti feladatát nem tudja a vele szemben
támasztható elvárásoknak megfelelõen ellátni, vagy ha e miatt egyes szolgálati feladatok ellátásával – ideértve
a túlszolgálatot és a készenlétet is – rendszeresen nem lehet megbízni.

26. § Nem engedélyezhetõ a NAV hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése, ha
a) az a NAV tekintélyét veszélyezteti,

b) a munkavégzés a NAV-ra vonatkozó, jogszabályban meghatározott feladatokhoz kapcsolódik, illetve azokkal
ellentétes vagy azok végrehajtását veszélyezteti, akadályozza,
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c) a tevékenység a NAV-nál használt, hozzáférhetõ nyilvántartások felhasználásával történne, vagy olyan
ügyintézésre vonatkozik, amelyben a NAV, mint hatóság jár el,

d) a tevékenység folytán a hivatásos állomány tagja, illetve a tevékenységet biztosító szervezet a NAV-al kerülne
gazdasági, pénzügyi elszámolási viszonyba,

e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességébõl fakadó szolgálati feladata,

f) az engedélyezni kért tevékenység folytatása szolgálati idõbe esik,

g) az a pénzügyõr szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti,

h) a végzendõ tevékenység harmadik személyrõl információ gyûjtésére irányul.

27. § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését vagy módosítását – ide nem értve a (7) bekezdés szerinti esetet –
az állományilletékes parancsnok engedélyezi.

(2) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére, módosítására vonatkozó kérelmet szolgálati úton, írásban kell
benyújtani. Az engedély megszerzéséig munkavégzéssel járó egyéb jogviszony nem létesíthetõ, erre irányuló
tevékenység nem folytatható.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait,

b) szolgálati helyét, beosztását,

c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen minõségben, milyen idõtartamban, milyen munkarendben
kíván munkát végezni.

(4) A kérelem tárgyában hozott döntésérõl az állományilletékes parancsnok 30 napon belül köteles a pénzügyõrt
értesíteni. Az elutasító döntést indokolni köteles.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a (3) bekezdésben meghatározott adatokról nem nyilatkozik, kérelmét el kell utasítani.

(6) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezésérõl, módosításáról, vagy a kérelem elutasításáról írásban kell
rendelkezni. Az engedélyezés határozott vagy határozatlan idõtartamra történhet.

(7) A NAV tv. 34.  §-a és 95.  §-a szerinti esetben a kérelmet – a szolgálati út betartásával – a NAV elnökéhez kell
elõterjeszteni. A (2)–(6) bekezdést egyebekben megfelelõen alkalmazni kell.

28. § (1) Az engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött munkavégzéssel járó egyéb jogviszony befejezését vagy –
az e rendeletben foglaltakra figyelemmel – lényeges, utóbb bekövetkezõ változását az állományilletékes
parancsnoknak, illetve a NAV tv. 34.  § és 95.  §-a szerinti esetben – a szolgálati út betartásával – a NAV elnökének
írásban, haladéktalanul jelenteni kell.

(2) A pénzügyõr a Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének írásban köteles eleget tenni.

(3) Az állományilletékes parancsnok a Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott az összeférhetetlenség
megszüntetésére vonatkozó felszólítását írásban köteles megtenni.

(4) Ha a pénzügyõr az összeférhetetlenségi okot a Hszt. 66.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül
megszüntette, azt írásban köteles állományilletékes parancsnokának jelenteni.

VII. FEJEZET
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ELÕMENETELE

16. Beosztásban és rendfokozatban történõ elõremenetel

29. § A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró és a személyügyi szerv együttesen kötelesek biztosítani, hogy a pénzügyõr
megfelelõ tájékoztatást kapjon az elõmenetelhez szükséges követelményekrõl.

30. § A magasabb beosztásba történõ kinevezés feltétele, hogy a pénzügyõr az adott beosztás ellátásához szükséges,
az 1. mellékletben meghatározott képesítési követelményekkel rendelkezzen.

31. § (1) Azon rendfokozatokból, ahol várakozási idõ nincs meghatározva, az elõléptetés soron kívülinek minõsül.
(2) A soron kívüli elõléptetésre a javaslatot tisztek, fõtisztek esetében az állományilletékes parancsnok terjeszti elõ a NAV

elnökéhez.

2068 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



32. § (1) A következõ fizetési fokozatba történõ elõresorolást a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idõ alapján,
az esedékesség hónapjának elsõ napjával kell végrehajtani.

(2) A besorolás alapjául szolgáló szolgálati idõvel kapcsolatos bármely változás (pl. utólagos beszámítás, korrekció) az azt
igazoló okmányok benyújtása idõpontjától vehetõ figyelembe a besorolás szempontjából.

17. A szolgálat ellátásának értékelése

33. § (1) A pénzügyõr felkészültségét, szakmai teljesítményét, rendszeres továbbképzésben elért eredményét, személyiségi és
magatartásbeli jellemzõit – a nyugdíjkorhatár elérését megelõzõ 5 év kivételével – minõsítés, vagy szolgálati jellemzés
formájában a Hszt.-ben meghatározottak szerint értékelni kell.

(2) A zászlósok és tiszthelyettesek esetében a szolgálati jellemzést az 5 év eltelte elõtt is el kell készíteni a Hszt. 82.  §
(1) bekezdésében felsorolt esetekben.

(3) A Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos, a NAV hivatásos állományába tartozó hallgatóiról, valamint a NAV Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézete szaktanfolyamainak hivatásos állományú hallgatóiról tanulmányaik befejezésekor
tanulmányi jellemzést kell készíteni.

(4) Az elkészült minõsítést, szolgálati jellemzést ismertetése elõtt azt érintettnek megismerés céljából úgy kell kiadni,
hogy annak tanulmányozására megfelelõ idõ álljon a rendelkezésére. A pénzügyõr kérésére a minõsítést, szolgálati
jellemzést észrevételezés végett az illetékes érdekképviseleti szervnek is meg kell küldeni.

(5) A minõsítés, illetve szolgálati jellemzés ismertetésén az illetékes személyügyi szerv képviselõjének is részt kell venni.
Az érintett írásos észrevételét a minõsítéshez vagy a szolgálati jellemzéshez csatolni kell. Tájékoztatni kell az érintettet
arról, hogy a minõsítés általa  valótlannak tartott vagy személyiségi jogát sértõ megállapítása ellen jogorvoslattal élhet.

(6) A pénzügyõr szolgálati viszonyát érintõ intézkedéseknél a minõsítést, szolgálati jellemzést kell alapul venni.

18. Pályázati rendszer

34. § (1) A szolgálati beosztásban történõ elõmenetelt a munkáltatói jogokat gyakorló vezetõ kiválasztással vagy pályázat
kiírásával is biztosíthatja.

(2) A pályázat meghirdetése és a benyújtási határidõ között legalább 30 napnak kell eltelnie.

35. § (1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett szolgálati beosztás megnevezését és a szolgálati hely címét,
b) a szolgálati beosztás ellátásával kapcsolatos fõbb feladatokat,
c) a szolgálati beosztás betöltésének kezdõ idõpontját,
d) a szolgálati beosztás ellátásához elõírt képesítési és egyéb követelményeket,
e) a pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelményeket,
f) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, továbbá az elbírálás várható idõpontját,
g) a pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult nevét, címét és telefonszámát.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, iskolai végzettségét, szakképzettségét
igazoló okmányokat, a majdani munkájára vonatkozó elképzeléseit ismertetõ pályamunkát és a megpályázott
beosztás betöltésével kapcsolatos esetleges feltételeit, igényét.

(3) A pályázathoz mellékelni kell a pályázati feltételekben meghatározott képesítési követelményeket igazoló
bizonyítványok (oklevelek) másolatát és a pályázati felhívásban meghatározott egyéb kellékeket.

36. § (1) A pályázatokat bizottság bírálja el.
(2) A bizottság 5 tagból és a bizottság elnökébõl áll.
(3) A bizottság tagjait

a) a Központi Hivatalnál a NAV elnöke,
b) a Bûnügyi Fõigazgatóságon, az Informatikai Intézetnél, az Integrált Informatikai és Telekommunikációs

Intézetnél, a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetnél, továbbá a középfokú vámszerveknél a fõigazgató
írásban bízza meg.

(4) A Bûnügyi Fõigazgatóság középfokú szerveinél és alsó fokú szervénél kiírt pályázatot a Bûnügyi Fõigazgatóságon
mûködõ bizottság, az alsó fokú vámszervhez kiírt pályázatot a felettes középfokú vámszervnél mûködõ bizottság
bírálja el. Az e bekezdés szerinti esetben a bizottság egyik tagja az érintett alsó fokú vámszerv, illetve a Bûnügyi
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Fõigazgatóság érintett középfokú szervének igazgatója, vagy igazgatóhelyettese, a Bûnügyi Fõigazgatóság alsó fokú
szervénél kiírt pályázat esetén az alsó fokú szerv kirendeltségvezetõje.

(5) A bizottság elnöke 36.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a NAV elnöke vagy az általa megbízott személy, a 36.  §
(3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés szerinti esetben a fõigazgató, vagy a fõigazgató döntése alapján az ezzel
megbízott fõigazgató-helyettes.

37. § (1) A bizottság ülését a 36.  § (3) bekezdés szerinti szerv személyügyi szerve készíti elõ.
(2) A személyügyi szerv az elõkészítés során:

a) összeállítja a pályázók névjegyzékét,
b) megvizsgálja, hogy a beérkezett pályázatok és mellékleteik megfelelnek-e a követelményeknek,
c) felhívást intéz a pályázóhoz az esetleges hiányok pótlására,
d) gondoskodik a bizottsági tagok és a pályázati követelményeknek megfelelõ pályázók meghallgatásra történõ

meghívásáról.

38. § (1) A bizottság ülése zárt, azon a bizottság elnökén, tagjain, a jegyzõkönyvvezetõn és – meghallgatásának idejére –
a meghívott pályázón kívül más nem vehet részt.

(2) A bizottság a pályázatok értékelése és a meghívott pályázók személyes meghallgatása alapján foglal állást.
(3) Nem vehet részt a pályázat elbírálásában a pályázó, a pályázó hozzátartozója, valamint akitõl annak tárgyilagos

megítélése egyéb okból nem várható el.
(4) A bizottság határozatképes, ha ülésén a bizottság elnöke és legalább három tag jelen van. A bizottság állásfoglalását

nyílt szavazással és egyszerû többséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(5) A bizottság ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyhez mellékelni kell a pályázók névjegyzékét és a bizottsági tagok 

megbízását. A jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a bizottság ülésének helyét, idõpontját, a bizottság jelenlévõ tagjainak és a jegyzõkönyvvezetõnek a nevét,
b) a meghívott és megjelent pályázók nevét és címét,
c) a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét, a sorrendiséget illetõ állásfoglalását és

annak rövid indoklását, valamint ezek összegzése alapján a bizottság kinevezésre vonatkozó javaslatát.

39. § (1) A pályázatot elnyert pénzügyõr beosztásba történõ kinevezésrõl a kinevezési jogkörrel rendelkezõ munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt.

(2) Ha a pályázat eredménytelen volt, új pályázatot lehet kiírni, vagy a szolgálati elöljáró kezdeményezheti a beosztás
kiválasztás útján történõ betöltését is.

(3) A 37.  § (1) bekezdés szerinti személyügyi szerv köteles a döntést követõ 30 napon belül minden pályázót pályázata
eredményérõl értesíteni, egyúttal részükre a pályázati anyagot visszaküldi.

VIII. FEJEZET
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDÕVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

40. § (1) A pénzügyõrök munkaszüneti napok körüli munkarendjére a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény
125.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A munkaközi szünet napi harminc perc.

19. Ügyelet, készenlét, túlszolgálat

41. § (1) Az ügyeleti szolgálat lehet állandó – folyamatos és folytonos, megszakítás nélküli – vagy eseti szolgálat. A készenlét
szolgálatteljesítési idõn kívüli eseti szolgálat.

(2) Az állandó ügyeleti szolgálatot a pénzügyõr szolgálati beosztása alapján, az eseti ügyeleti szolgálatot külön parancs,
vagy utasítás szerint – szolgálatvezénylés alapján – teljesíti.

(3) Készenlét esetén a pénzügyõr külön paranccsal vagy utasítással elõre meghatározott – szolgálati helyen kívüli –
helyen, módon és ideig köteles munkavégzésre készen állni.
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42. § (1) A túlszolgálatot szolgálati parancsban (irodai szolgálat esetén elrendelõvel) kell elrendelni, s azt az érintettel
a túlszolgálat megkezdése elõtt legalább 24 órával közölni kell. Amennyiben a túlszolgálat elõre nem tervezhetõ
okból, a Hszt. szerinti rendkívüli eset  miatt következik be, úgy a túlszolgálat közlésénél ettõl a határidõtõl el lehet
tekinteni, azonban a túlszolgálat keletkezését követõ napon a túlszolgálat elrendelését szolgálati parancsban
(elrendelõben) rögzíteni kell.

(2) A túlszolgálat – ide nem értve, ha a túlszolgálat elrendelésére a Hszt. szerinti rendkívüli eset  miatt kerül sor – akkor
rendelhetõ el, ha ahhoz a NAV elnöke elõ zetesen hozzájárult. A rendkívüli eset  miatt elrendelt túlszolgálatot a NAV
elnökének utólagosan – a szolgálati úton keresztül – haladéktalanul jelenteni kell.

(3) A túlszolgálatot elrendelõ szolgálati parancsban (elrendelõben) a túlszolgálat célját és idõtartamát is meg kell jelölni.
(4) A túlszolgálat elrendelése esetén is biztosítani kell a pénzügyõr részére a Hszt. 86.  § (3) bekezdése szerinti legalább

8 órás pihenõidõt a napi szolgálati tevékenység befejezése és a másnapi szolgálatteljesítés megkezdése között.

43. § (1) Kizárólag a 42.  §-ban foglaltak szerint elrendelt túlszolgálatért jár szabadidõ vagy díjazás.
(2) A 150 órán belüli túlszolgálat pénzbeli megváltását az állományilletékes parancsnok akkor engedélyezheti, ha

a szükséges pénzügyi fedezet erre elõ zetesen biztosításra kerül, és ahhoz a NAV elnöke elõ zetesen hozzájárul.

20. A szabadság nyilvántartásának, kiadásának szabályai

44. § (1) A pénzügyõrt az õt megilletõ szabadság mértékérõl az alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szervnek évente
tájékoztatnia kell.

(2) A Hszt. 97.  § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével szolgálati helyenként szabadságolási ütemtervet kell
készíteni.

(3) A szabadság kiadásánál az ötnapos munkahét munkanapjait kell szabadságként figyelembe venni. A folyamatos
szolgálatot ellátók és a váltásos munkarendben dolgozók esetében a szabadság kiadása a szolgálati napok
figyelembevételével történik.

21. Tanulmányokkal, képzésekkel kapcsolatos szabályok

45. § A tanulmányi szerzõdésben a pénzügyõr az oktatási intézmény igazolása alapján tanulmányi költségtérítésben és
tanulmányi munkaidõ-kedvezményben, vagy kizárólag tanulmányi munkaidõ-kedvezményben részesíthetõ.

IX. FEJEZET
ÉRDEMEK ELISMERÉSE

46. § (1) A pénzügyõr szolgálati feladatai kiemelkedõ teljesítéséért, valamint hosszabb idõn át eredményesen ellátott
szolgálatáért elismerésben részesíthetõ.

(2) A NAV elnöke az alábbi elismerések adományozására jogosult:
a) fizetési fokozatban eltöltendõ várakozási idõnek 1 évvel történõ csökkentése,
b) fizetési fokozatban egy fizetési fokozattal történõ elõresorolás,
c) soron kívüli elõléptetés,
d) pénzjutalommal járó vagy nem járó elnöki dicséret,
e) pénz- vagy tárgyjutalom.

(3) A fõigazgató és az igazgató az alábbi elismerések adományozására jogosult:
a) dicséretként pénzjutalom,
b) fõtörzszászlósig soron kívüli elõléptetés,
c) szóban vagy írásban dicséret.

(4) Az elnök által adományozható tárgyjutalom lehet:
a) Szent Máté Érem Arany vagy Ezüst fokozata,
b) Pénzügyõr Díszszablya,
c) Pénzügyõr Dísztõr,
d) Pénzügyõr Aranygyûrû,
e) minden 50. életévét betöltõ pénzügyõrnek az alkalomnak megfelelõ tárgyjutalom.
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47. § (1) A 46.  §-ban felsorolt elismerések a Nemzetközi Vámnap (január 26.), a Magyar Köztársaság állami és nemzeti ünnepei
(március 15., augusztus 20., október 23.), vagy rendkívüli, kiemelkedõ szolgálatteljesítés, eltöltött szolgálati évek,
nyugállományba vonulás vagy 50. születésnap alkalmából adományozhatók.

(2) A NAV felügyeletét ellátó miniszteri és az elnöki elismerésekre vonatkozó javaslatot a tervezett átadás elõtt másfél
hónappal köteles az igazgató és a fõigazgató a NAV Központi Hivatalához felterjeszteni.

(3) A pénz-, vagy tárgyjutalmat mindig paranccsal vagy értesítéssel kell kiadni.
(4) A szóbeli dicséretrõl feljegyzést kell készíteni, amelyet a pénzügyõr személyi anyagában el kell helyezni és ki kell

hirdetni.

X. FEJEZET
FEGYELMI ELJÁRÁS

22. Fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró

48. § A pénzügyõrök fegyelmi ügyében a Hszt. 126.  §-ában meghatározott állományilletékes parancsnokon kívül fegyelmi
jogkör gyakorlására jogosult a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének vezetõje.

49. § A Hszt. 126.  § (2)–(4), valamint a 127.  § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fegyelmi jogkör gyakorlására
jogosult elöljárók közül fegyelmi jogkörét
a) az elnök a hivatásos állomány valamennyi tagjával,
b) a fõigazgató (kivéve: a bûnügyi fõigazgató) a felügyelete alá tartozó igazgatókkal, valamint az általa vezetett szerv 

állományába tartozókkal,
c) a bûnügyi fõigazgató a felügyelete alá tartozó igazgatókkal, az általa vezetett szerv és – figyelemmel a NAV tv.

10.  § (7) bekezdésében foglaltakra – a bûnügyi fõigazgatóság alsó fokú szervének állományába tartozókkal,
d) az igazgató az általa vezetett szerv állományába tartozókkal,
e) a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének vezetõje a kettõs jogállású nappali tagozatos

hallgatókkal,
szemben gyakorolja.

50. § A fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult elöljáró jogkörét az illetékességébe tartozó állomány egészére vagy annak
egy részére vonatkozóan helyettesére ruházhatja. A fegyelmi jogkör átruházását és az átruházás terjedelmét írásba kell 
foglalni.

51. § (1) A Hszt. 127/A.  § (1) bekezdése a) pontja alkalmazásában
a) A NAV rendelkezési állományba tartozó és a NAV felügyeletét ellátó miniszter irányítása alatt álló más szervnél

szolgálatot teljesítõ pénzügyõr esetében a fegyelmi jogkört gyakorló vezetõ:
aa) ha a miniszter kinevezési és munkáltatói hatáskörébe tartozik, a miniszter,
ab) egyéb esetben a NAV elnöke,

b) a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató kettõs jogállású hallgatók tekintetében
a fegyelmi jogkör gyakorlója a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékének tanszékvezetõje, aki feddés
és megrovás fenyítés kiszabására jogosult,

c) a Rendõrtiszti Fõiskola Vám- és Pénzügyõri Tanszékén szolgálatot teljesítõ oktatói állomány tekintetében
a fegyelmi jogkör gyakorlója a NAV elnöke.

(2) A Hszt. 127/A.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozók feletti fegyelmi jogkört a NAV elnöke,
illetve az általa kijelölt vezetõ gyakorolja. A jogkör gyakorlásával megbízott vezetõ az elnök nevében jár el, azonban
az elnök kizárólagos jogkörébe tartozó fenyítéséket nem szabhat ki.
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52. § (1) Egyedi ügyben a fegyelmi jogkört az elnök, mint a fegyelmi jogkörrel rendelkezõ közös elöljáró akkor kell, hogy
magához vonja, vagy az alárendeltségébe tartozó fegyelmi jogkörrel rendelkezõ másik elöljárót megbíznia a fegyelmi
eljárás lefolytatásával, ha a fegyelemsértés súlya, jellege, a fegyelemre gyakorolt hatása azt indokolttá teszi vagy
az eredeti fegyelmi jogkör meghagyása esetén nem biztosított az ügy törvényes és elfogulatlan kivizsgálása, így
különösen, ha
a) az ügyben a fegyelmi jogkör gyakorlójának felelõssége is felvethetõ,
b) a fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont személlyel vagy az ügy sértettjével közeli hozzátartozói vagy

a munkatársi kapcsolatot meghaladó személyes viszonyban áll,
c) a fegyelmi jogkör gyakorlójának az eljárás alá vont személlyel vagy annak közeli hozzátartozójával bíróság vagy

más hatóság elõtt jogvitája van,
d) az eljárás alá vont kezdeményezésére fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben
büntetõ-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás indult.

(2) A fegyelmi jogkör elvonását vagy más elöljáróra bízását az eredeti fegyelmi jogkör gyakorlója és az eljárás alá vont is
kezdeményezheti.

(3) Ha az elnök egyedi ügyben a fegyelmi jogkört magához vonja vagy az alárendeltségébe tartozó fegyelmi jogkörrel
rendelkezõ másik elöljárót bíz meg a fegyelmi eljárás lefolytatásával, a jogkör gyakorlója a fenyítés kiszabása elõtt
az ügyrõl és az eljárás alá vont személyérõl kikéri az érintett állományilletékes parancsnokának véleményét.

(4) A fegyelmi jogkör elvonásáról, illetve az erre irányuló kérelem elutasításáról indokolás nélküli határozatban kell
rendelkezni. A határozat ellen panasznak nincs helye.

23. Figyelmeztetés alkalmazása fegyelmi eljárás mellõzésével

53. § (1) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi eljárás mellõzésével figyelmeztetést alkalmaz, azt határozatba kell foglalni.
A figyelmeztetést tartalmazó határozatban meg kell jelölni a vétkes kötelezettségszegést meg valósító cselekményt és
a megszegett kötelezettséget.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás mellõzésével történõ figyelmeztetés alkalmazása elõtt a terhére rótt vétkes
kötelezettségszegéssel kapcsolatban, szóban meghallgatja a pénzügyõrt vagy írásban kér tõle nyilatkozatot. Nem
akadályozza a figyelmeztetésrõl  szóló döntés meghozatalát, ha a pénzügyõr a szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattételt
megtagadja, vagy azt elmulasztja.

(3) A Hszt. 120.  § (3) bekezdése szerinti kifogást a fegyelmi jogkör gyakorlójához írásban kell benyújtani. A kifogást nem
kell megindokolni.

24. Fegyelmi eljárás megindítása

54. § (1) Fegyelmi eljárás elrendelésének akkor van helye, ha a rendelkezésre álló adatok alapján alapos okkal lehet
következtetni arra, hogy a pénzügyõr kötelezettségszegésnek minõsülõ cselekményt követett el és annak
elkövetésében vétkesség terheli (fegyelemsértés megalapozott gyanúja).

(2) A fegyelmi eljárást akkor is el kell rendelni, és le kell folytatni, ha az elrendelésekor, vagy a vizsgálat közben már
megállapítható, hogy a Hszt. 121.  §-a szerinti valamely fenyíthetõséget kizáró ok áll fenn. A fenyíthetõséget kizáró ok
fennállását az érdemi határozatban kell megállapítani.

(3) Minden elöljárónak kötelessége, hogy a tudomására jutott fegyelemsértésrõl vagy a fegyelemsértés megalapozott
gyanújáról haladéktalanul tájékoztassa a fegyelmi jogkör gyakorlóját és annak intézkedéséig gondoskodjon a vétkes
kötelezettségszegés bizonyítékainak megõrzésérõl, a tanúk adatainak rögzítésérõl, szükség esetén a helyszín
biztosításáról.

(4) Ha kötelezettségszegésre utaló adatok a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapításához vagy
kizárásához nem elegendõek, a fegyelmi jogkört gyakorló elöljárónak vezetõi vizsgálattal vagy más módon kell
a megalapozott gyanút alátámasztó vagy kizáró körülményeket tisztázni. A vezetõi vizsgálat nem irányulhat
a fegyelmi eljárás megkerülésére, a fegyelemsértéssel megalapozottan gyanúsítható pénzügyõr jogainak
csorbítására.

(5) A fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges tárgyi és személyi feltételekrõl, valamint költségek biztosításáról
a fegyelmi jogkör gyakorlója gondoskodik.
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55. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapítását követõen haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül köteles intézkedni a fegyelmi eljárás elrendelésére (áttételére), a vizsgáló kijelölésére vagy
az eljárás mellõzésével figyelmeztetés alkalmazására. A határidõ elmulasztása nem akadálya a fegyelemsértés
elévülési idõn belüli elbírálásának, de a mulasztó felelõsségét meg kell vizsgálni.

(2) A fegyelmi eljárás elrendelésérõl  szóló határozatnak a Hszt. 128.  § (2) bekezdésében meghatározottakon felül
tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy kioktatását a képviselõ igénybevételére, és az eljárás iratainak
megismerésére vonatkozó, a bizonyítással és a vizsgáló személyével kapcsolatos észrevételezési és indítványozási
jogára.

56. § (1) A fegyelmi eljárás elrendelésérõl  szóló határozatot haladéktalanul, de legkésõbb az eljárás alá vont meghallgatásáról
 szóló értesítéssel egyidejûleg az eljárás alá vont személy részére kézbesíteni kell.

(2) A fegyelmi vizsgálat Hszt. szerinti meghosszabbításáról a fegyelmi jogkör gyakorlója az elrendelõ határozatra jegyzett
feljegyezéssel rendelkezik. A vizsgálat határidejének meghosszabbításáról a vizsgáló az eljárás alá vont személyt és
képviselõjét írásban értesíti.

25. Több fegyelemsértés elbírálása

57. § (1) Egy eljárásban kell elbírálni a pénzügyõr által elkövetett és a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására jutott, még el
nem bírált valamennyi fegyelemsértést.

(2) Ha a fegyelmi eljárás elrendelését követõen jut a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására el nem bírált
fegyelemsértés, a fegyelmi eljárást az elrendelõ határozat kiegészítésével az el nem bírált fegyelemsértésre is ki kell
terjeszteni, vagy ha a másik ügyben a fegyelmi eljárást már elrendelték, az eljárásokat egyesíteni kell.

(3) A kiterjesztés vagy az egyesítés mellõzhetõ, ha az utóbb tudomásra jutott fegyelemsértés kivizsgálása a már elrendelt
fegyelmi eljárásban folyó vizsgálat Hszt. szerinti határidejére tekintettel – a meghosszabbítás lehetõségét is
figyelembe véve – nem biztosítható, vagy a fegyelmi eljárást felfüggesztették, vagy az újabb tudomásra jutott ügyben
az eljárás felfüggesztése indokolt, és e miatt az ügyek egy eljárásban  való elbírálása a Hszt. 120.  § (1) bekezdésében
meghatározott célok érvényesülését akadályozná.

(4) Nincs helye a fegyelmi eljárás kiterjesztésének vagy egyesítésének, ha a még el nem bírált ügy szabálysértés, vagy
akkor, ha a fegyelemsértéssel egyidejûleg ugyanazon cselekmény  miatt büntetõeljárás indult.

26. Fegyelmi eljárásban résztvevõk

58. § (1) Fegyelmi vizsgálat lefolytatásával a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi ügyek intézésével megbízott, vagy ilyen
munkakörben foglalkoztatott személyt bíz meg. Ilyen személy hiányában a fegyelmi jogkör gyakorlója az alárendeltjei
közül – a Hszt. 129.  §-ának figyelembevételével – jelöli ki a vizsgáló személyét.

(2) A Hszt. 129.  § (2) bekezdésének alkalmazásában a vizsgálatban  való részvételt kizáró elfogultság áll fenn különösen, ha

a) az érintett az eljárás alá vont személlyel vagy az ügy sértettjével közeli hozzátartozói vagy a munkatársi
kapcsolatot meghaladó személyes viszonyban áll,

b) az érintettõl egyéb okból nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Ha az (1)–(2) bekezdés alapján arra alkalmas személy nincs a fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró alárendeltségében,
a fegyelmi jogkör gyakorlója a közvetlen szolgálati elöljárójától kéri vizsgáló kijelölését.

59. § (1) A vizsgáló személyével kapcsolatos, a Hszt. 129.  § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okot a vizsgálattal
megbízott köteles haladéktalanul bejelenteni a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A vizsgáló személyével kapcsolatos
összeférhetetlenség megállapítását az eljárás alá vont személy és képviselõje is kérheti. Az összeférhetetlenségrõl, és
az új vizsgáló kijelölésérõl a fegyelmi jogkör gyakorlója három munkanapon belül indoklás nélküli határozatban dönt.
A határozattal szemben panasznak nincs helye.

(2) Az összeférhetetlenség elbírálásáig, illetve az új vizsgáló személyének kijelöléséig a vizsgáló eljárási cselekményt nem
végezhet.
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60. § (1) Az eljárás alá vont személy képviselõje az eljárásban akkor vehet részt, ha az errõl  szóló meghatalmazás az eljárás során
becsatolásra került.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a képviselõ részvételét határozattal elutasítja, ha a képviselõ a Hszt. 130.  § (2) bekezdése
alapján nem láthatja el a képviseletet. A határozattal szemben panasznak nincs helye.

(3) Ha az eljárás alá vont személy képviseletével a szerv állományába tartozó személyt bíz meg, a képviselõt az ezzel
kapcsolatos feladatainak ellátása idejére a szolgálat alól mentesíteni kell.

(4) Ha a fegyelmi eljárást a Hszt. 140.  § (1) bekezdésének a)–d), vagy f) pontja alapján megszüntetik, az errõl  szóló
határozatban fel kell hívni az eljárás alá vont figyelmét a képviselettel kapcsolatos költségek visszatérítésének
lehetõségére.

(5) Az eljárás alá vont személy jogi képviselettel kapcsolatos költségeit csak akkor lehet megtéríteni, ha azt számlával
igazolja. Ügyvédi munkadíjaként legfeljebb a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrõl  szóló
jogszabályban meghatározott összeget lehet elszámolni.

27. Fegyelmi eljárás felfüggesztése

61. § (1) A fegyelmi eljárás felfüggesztését a fegyelmi jogkör gyakorlója határozatban rendeli el, melyben annak indokát és
jogcímét meg kell jelölni. Az eljárás felfüggesztésének tartama alatt az ügyben bizonyításra irányuló eljárási
cselekményt végezni nem lehet.

(2) Az eljárás folytatását a fegyelmi jogkör gyakorlója határozatban rendeli el.

(3) Az eljárás alá vont személyt és képviselõjét az eljárás felfüggesztésérõl és a folytatásáról haladéktalanul értesíteni kell.

28. Szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés

62. § (1) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztésrõl a fegyelmi jogkör gyakorlója rendelkezik akkor is, ha nem õ az eljárás
alá vont személy állományilletékes parancsnoka.

(2) A fegyelemsértés súlyára tekintettel a szolgálati beosztásból felfüggesztésnek akkor van helye, ha elõreláthatólag
az ügyben a fegyelmi felelõsség megállapítása esetén rendfokozatot, szolgálati beosztást vagy szolgálati viszonyt
érintõ fenyítés kiszabása várható.

(3) A fegyelemsértés jellegére tekintettel a szolgálati beosztásból felfüggesztésnek akkor van helye,

a) ha az eljárás alá vont személy beosztásban hagyása akadályozhatja a bizonyítékok beszerzését, a tényállás
felderítését, vagy a beosztása felhasználásával a fegyelemsértés ismételt elkövetésétõl lehet tartani,

b) ha az eljárás alá vont személy beosztásban hagyása a cselekmény jellegére vagy az eljárás alá vont személyére
tekintettel hátrányosan befolyásolná a személyi állomány szolgálat teljesítését, a fegyelem és szolgálati rend
fenntartását.

(4) A szolgálati beosztásból történt felfüggesztés indokoltságát az ügy vizsgálója folyamatosan köteles figyelemmel
kísérni, ha a szolgálati beosztásból történt felfüggesztés indokolatlanná vált, javaslatot tesz annak megszüntetésére
a fegyelmi jogkör gyakorlójának.

63. § (1) A szolgálati beosztásból történõ felfüggesztésrõl, annak meghosszabbításáról vagy megszüntetésérõl, illetve
a távolléti díj visszatartása mértékének megváltoztatásáról külön határozatban kell rendelkezni. A Hszt. 132.  §
(5) bekezdése szerinti felfüggesztésrõl az érdemi határozatban kell rendelkezni. A jogerõs határozatot intézkedésre
haladéktalanul meg kell küldeni a felfüggesztett pénzügyõr szolgálati elöljárójának, az illetékes személyügyi szervnek,
a rendelkezõ részét a pénzügyi szervnek is.

(2) A Hszt. 132.  § (8) bekezdése szerinti panasz elbírálásáról  szóló határozattal szemben további külön jogorvoslatnak
nincs helye. Az érdemi határozat elleni jogorvoslat során azonban a beosztásból felfüggesztés elrendelésének vagy
a felfüggesztés fenntartásának jogszerûségét az eljárás alá vont vitathatja.

29. Eljárási cselekmények

64. § (1) A vizsgáló az eljárás alá vont személyt a tanút, a sértettet, a szakértõt, a tervezett eljárási cselekmény helyérõl és
idejérõl írásban értesíti, az eljárás alá vont személy képviselõjét a Hszt. 131.  § (1) bekezdésnek megfelelõen írásban
hívja fel az eljárási cselekményen  való részvételre.
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(2) Az értesítés, illetve felhívás szóbeli közlésére csak akkor van lehetõség, ha az írásbeli értesítés kézbesítése az eljárási
cselekmény tervezett idõpontja elõtt – a Hszt. 133.  § (1) bekezdésére figyelemmel – már nem biztosítható és
az értesített (felhívott) a szóbeli értesítést elfogadta. A szóbeli értesítéssel egyidejûleg az írásbeli értesítést (felhívást) is
kézbesíteni kell. A szóbeli értesítésrõl (felhívásról) feljegyzést kell készíteni, melyet az értesítettel (felhívottal) az eljárási
cselekmény megkezdése elõtt alá kell íratni vagy annak elfogadásáról a meghallgatási jegyzõkönyvben kell
nyilatkoztatni. Ennek hiányában a szóbeli értesítést (felhívást) hatálytalannak kell tekinteni és új határnap kitûzésére
kell intézkedni.

(3) Az eljárás alá vont személy, a tanú, a sértett írásos vagy jegyzõkönyvbe vett kérelme vagy egyetértõ nyilatkozata
esetén a Hszt. 133.  § (1) bekezdésében meghatározott idõpontnál hamarabb is megtartható a meghallgatása
(folytatólagos meghallgatása), a szembesítés.

65. § (1) A fegyelmi eljárás lefolytatásához a NAV szervei és alkalmazottai kötelesek a szükséges információkat megadni,
iratokat – a minõsített adatra vonatkozó szabályok szerint – átadni, a kért vizsgálatokat elvégezni. E rendelkezés nem
alkalmazható az eljárásba tanúként bevont személyek vonatkozásában.

(2) Ha a bizonyításhoz más hatóságnál vagy bíróságnál keletkezett iratok beszerzése szükséges, az errõl  szóló
megkeresésben a fegyelmi jogkör gyakorlójának meg kell jelölnie az eljárás alá vont személyt, a kért irat vagy
bizonyíték összefüggését a fegyelmi eljárás tényállásával és a vétkesség megállapításával.

66. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont személyt a meghallgatása elõtt ismételten ki kell oktatni a jogaira és röviden össze kell
foglalni a terhére rótt kötelezettségszegést.

(2) Az eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell arról, hogy
a) nem köteles az ügy érdemére nyilatkozatot tenni, azonban a nyilatkozat megtagadásával lemond a védekezés

e módjáról és az ügyet a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogják elbírálni,
b) nyilatkozatát írásban is megteheti,
c) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,

szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
d) aki a fegyelmi eljárás során mást bûncselekmény, szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan vádol 

vagy koholt bizonyítékot szolgáltat, hamis vád bûncselekményét követi el.
(3) Ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson szabályszerû értesítés ellenére nem jelent meg és írásos védekezését

sem terjesztette elõ vagy nem kívánt az ügy érdemére nyilatkozni, a vizsgáló írásban tájékoztatja, hogy az ügyét
a védekezése elõterjesztése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján fogják elbírálni.

67. § (1) A tanút meghallgatása elõtt tájékoztatni kell arról, hogy
a) milyen ügyben kívánják meghallgatni,
b) nem köteles olyan nyilatkozatot tenni, amellyel önmagát vagy közeli hozzátartozóját bûncselekmény,

szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével vádolná,
c) aki a fegyelmi eljárás során mást bûncselekmény, szabálysértés vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan vádol 

vagy koholt bizonyítékot szolgáltat, hamis vád bûncselekményét követi el,
d) a fegyelmi ügyben elkövetett hamis tanúzást a törvény büntetni rendeli,
e) kérheti a személyes adatai zárt kezelését.

(2) A tanútól csak olyan személyes adat közlése kérhetõ, amely a személye azonosításához és elérhetõségéhez feltétlen
szükséges.

(3) Ha a tanú adatainak zárt kezelését kérte, a nevét és a személyes adatait a fegyelmi iratokhoz csatolt zárt borítékban kell
kezelni. A zártan kezelt adatokat csak az ügyben eljáró vizsgáló, fegyelmi jogkör gyakorlója, a panaszt elbíráló elöljáró
és kivizsgálásában résztvevõ személy, valamint jogvita esetén a bíróság jogosult megismerni.

68. § Ha a meghallgatott személyek nyilatkozatai között olyan lényeges ellentmondás van, amely az ügy érdemi elbírálását
befolyásolhatja, meg kell kísérelni az ellentmondást szembesítéssel feloldani. Szembesítéskor a vizsgáló által feltett
kérdésekre adott válaszokat szó szerint kell lejegyezni és a nyilatkozatokat külön-külön aláíratni.
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69. § (1) A fegyelmi eljárás során elvégzett eljárási cselekményekrõl a jegyzõkönyvet kell elkészíteni.
(2) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell

a) az eljáró szerv megnevezését és az ügyszámot,
b) az ügy tárgyát az eljárás alá vont személy megnevezésével,
c) az eljárás helyét, a dátumot, az eljárás kezdetének és befejezésének idõpontját,
d) a jegyzõkönyv felvételének módját, ha az nem írásban történt,
e) az eljárás során jelen levõ személyek nevét és az eljárásbeli jogállását,
f) az eljárás alá vont személy adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, rendfokozatát,

munkakörét, szolgálati beosztását, lakcímét),
g) a tanú adatait (nevét, születési évét és helyét, anyja leánykori nevét, lakcímét, ha a NAV személyi állományába

tartozik beosztását),
h) a meghallgatott jogaira és kötelezettségeire történõ figyelmeztetés megtörténtét,
i) a tanú nyilatkozatát adatainak zártan kezelésérõl,
j) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,
k) a szemle során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
l) a záradékot és a jelenlévõk aláírását.

(3) A jegyzõkönyvet a meghallgatott a jogairól, kötelezettségeirõl kapott tájékoztatás után, továbbá minden oldalon,
illetve az eljárás alá vont személy – ha nem õ volt a meghallgatott, de jelen volt –, a jelenlévõ képviselõ, a vizsgáló,
a jegyzõkönyvezetõ pedig a jegyzõkönyv végén aláírja. Ha a meghallgatott az aláírást megtagadja, azt
a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(4) Az érintett elõ zetes hozzájárulásával a nyilatkozat video- vagy hangfelvétellel is rögzíthetõ, de a meghallgatásnak ez
esetben is meg kell felelnie a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek. A kizárólag video- vagy
hangfelvétellel rögzített nyilatkozatot le kell jegyezni, és abban utalni kell arra, hogy a felvétel milyen módon történt.

(5) Folytatólagos meghallgatásnál nem kell megismételni a (2) bekezdés e)–i) pontjában meghatározottak írásba
foglalását, de utalni kell arra, hogy jogait és kötelezettségeit a korábbi kioktatásnak megfelelõen gyakorolhatja, illetve
köteles gyakorolni.

70. § (1) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont személy és képviselõje, illetve az eljárás egyéb résztvevõje,
ha a tanú személyes adatai zártan kezelését kérte. A meghallgatás megtörténtérõl a meghallgatást követõ
munkanapon értesíteni kell az eljárást alá vont személyt, illetve képviselõjét azzal, hogy a meghallgatásról készített,
(2) bekezdés szerinti kivonatot megismerheti és élhet a (3) bekezdés szerinti jogával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti meghallgatásról felvett jegyzõkönyvrõl az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a tartalmi
és formai követelményeknek egyebekben megfelelõ kivonatot kell készíteni úgy, hogy abból a személyes adatai
zártan kezelését kérõ tanú kilétére vonatkozóan következtetés ne legyen levonható.

(3) Az eljárás alá vont személynek ez esetben is biztosítani kell, hogy a tanú által elõadottakkal szemben védekezését
elõterjessze, illetve kérdéseket indítványozzon.

(4) Az eljárás alá vont személynek a (3) bekezdés szerinti védekezése, illetve feltett kérdéseire tekintettel a személyes
adatai zártan kezelését kérõ tanút szükség szerint ismételten meg kell hallgatni.

71. § (1) Amennyiben szükséges a tényállás tisztázása érdekében szemlét kell tartani. A szemle megtartása során
a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhetõ,
b) az eljárással összefüggõ helyszín és az ott lévõ tárgy megtekinthetõ.

(2) Az ügy jellegétõl függõen szemletárgynak minõsül különösen az ügy tárgyával összefüggõ irat, valamint a tényállás
tisztázásához szükséges bármely dolog.

(3) Szemlét kell tartani, ha az elkövetés helyszínén a fegyelemsértõ magatartással összefüggésbe hozható nyomok,
anyagok, anyagmaradványok, egyéb tárgyi bizonyítékok lelhetõk fel vagy fellelésük  valószínûsíthetõ.

(4) Ha a szemlét magánterületen kell lefolytatni, az csak a tulajdonos, vagy a terület felett rendelkezni jogosult személy
hozzájárulásával lehetséges.

(5) A szemlérõl a körülmények figyelembevételével jegyzõkönyvet kell készíteni. A szemle folyamatát a jegyzõkönyv
készítése mellett, lehetõség szerint fénykép vagy videofelvétellel is rögzíteni kell, melyet a jegyzõkönyvhöz mellékelve 
kell az iratokhoz csatolni.
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72. § (1) Szakértõt kell meghallgatni vagy szakértõi véleményt kell kérni, ha a vétkes kötelezettségszegés megállapításához
valamely jelentõs tény vagy körülmény tekintetében különleges szakértelemre van szükség.

(2) A szakértõ kirendelésérõl és a szakvélemény beérkezésérõl, továbbá a szakértõ meghallgatásáról értesíteni kell
az eljárás alá vont személyt és képviselõjét.

(3) Szakértõként nem járhat el az, akivel szemben a vizsgálókra vonatkozó kizárási ok áll fenn.
(4) A szakértõvel közölni kell mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértõ

az ügy iratait megtekintheti, az eljárás alá vont személy, a tanú, a sértett meghallgatásánál, valamint a szemlén jelen
lehet, az eljárás alá vonthoz, a tanúhoz, a sértetthez és a szemletárgy birtokosához kérdéseket intézhet.

(5) A szakértõt a véleményadás elõtt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményére.
(6) A szakértõ köteles megõrizni a tevékenysége során tudomására jutott törvény által védett titkot (a minõsített adat,

az üzleti, az adó-, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok, valamint a magántitok) és hivatásbeli titkot.

73. § (1) Az eljárás alá vont személy és képviselõje részére – elõ zetes egyeztetés alapján – hivatali munkaidõben biztosítani kell,
hogy a fegyelmi eljárás irataiba betekintsenek.

(2) A fegyelmi eljárás iratairól a minõsített adatra, valamint a zárt adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával
az eljárás alá vont személy vagy a képviselõje részére, kérelmükre egy példányban másolatot kell kiadni.

74. § (1) A vizsgáló, ha a vizsgálatra nyitva álló Hszt. szerinti határidõ letelt vagy a fegyelemsértés elbírálásához szükséges
bizonyítékokat már beszerezte, a vizsgálatot lezárja és kitûzi az iratismertetés idõpontját. Errõl a Hszt. 133.  §
(1) bekezdése figyelembevételével értesíti az eljárás alá vont személyt és képviselõjét. Nem akadálya az összefoglaló
jelentés elkészítésének és az iratok fegyelmi jogkör gyakorlójának történõ átadásának, ha az eljárás alá vont személy és
képviselõje az iratismertetésen nem jelent meg.

(2) Az iratismertetésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelynek a 69.  § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) az ismertetésre felajánlott fegyelmi iratok terjedelmét (lapszámát),
b) az eljárás alá vont személy és képviselõje által tanulmányozott iratokat lapsorszám szerint megjelölve.

75. § A vizsgáló az iratismertetést követõen összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentésben meg kell jelölni
az eljárásra okot adó kötelezettségszegést, a vizsgálat alapján megállapított tényállást, annak bizonyítékait, az eljárás
alá vont személy által meg valósított tényleges kötelezettségszegést, annak jogi alapját, az eljárás alá vont
védekezését, a felelõsségre vonás során figyelembe venni javasolt körülményeket és a vizsgáló érdemi elbírálásra
vonatkozó javaslatát.

76. § (1) A Hszt. 136.  §-a szerinti meghallgatás idejét a Hszt. 133.  § (1) bekezdésében meghatározott értesítési határidõ
betartásával kell kitûzni.

(2) A személyes meghallgatásról  szóló értesítésben tájékoztatni kell, hogy a kitûzött idõpontig az eljárás alá vont személy
a védekezését írásban is elõterjesztheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

(3) A személyes meghallgatásról jegyzõkönyvet kell felvenni. Ha pedig az eljárás alá vont személy azon nem jelent meg,
e tényrõl feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a távolmaradás ismert okát és azt, hogy az eljárás alá vont
elõterjesztett-e írásbeli védekezést.

30. Póteljárás

77. § (1) A Hszt. 136.  § (3) bekezdése szerinti póteljárás elrendelésérõl az eljárás alá vont személyt és képviselõjét írásban
haladéktalanul kell értesíteni.

(2) A póteljárás befejezését követõen kiegészítõ iratismertetést kell tartani és kiegészítõ jelentést kell készíteni. Az újabb
személyes meghallgatás vonatkozásában a 76.  § szerint kell eljárni.

(3) A fegyelmi eljárásban póteljárás csak egyszer rendelhetõ el.

31. Egyszerûsített eljárás

78. § (1) Ha a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az egyszerûsített eljárás feltételei fennállnak és a fegyelemsértést
a fegyelmi jogkör gyakorlója egyszerûsített eljárás keretében kívánja elbírálni, a fegyelmi eljárást elrendelõ
határozatban errõl az eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell. Egyben fel kell hívni az eljárás alá vont személy
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figyelmét arra, hogy amennyiben a terhére rótt fegyelemsértés elkövetését vitatja, arról írásban vagy a személyes
meghallgatásakor szóban nyilatkozzon.

(2) Az egyszerûsített eljárásban a személyes meghallgatás idõpontját a Hszt. 133.  § (1) bekezdése figyelembevételével kell 
kitûzni. A személyes meghallgatásról jegyzõkönyvet kell felvenni.

32. Döntés és annak közlése

79. § (1) Fenyítést kiszabni csak a fegyelmi eljárás tárgyává tett cselekménnyel elkövetett és kétséget kizáróan bizonyított
tényeken alapuló vétkes kötelezettségszegés  miatt, a fegyelemsértés tárgyi súlyának, a vétkesség fokának, valamint
az enyhítõ és súlyosító körülményeknek együttes értékelése alapján lehet.

(2) Enyhítõ körülményként kell értékelni, ha az eljárás alá vont személy szolgálat ellátása és szolgálat alatti magatartása
a fenyítés kiszabását megelõzõ három éven belül kifogástalan volt, ha a terhére rótt vétkes kötelezettségszegés
körülményeit önként és teljeskörûen feltárta, felelõsségét elismerte.

(3) Súlyosító körülményként kell értékelni, ha az eljárás alá vont személy szolgálat ellátása és szolgálat alatti magatartása
a fenyítés kiszabását megelõzõ három éven belül kifogásolható volt, ha más fenyítés hatálya alatt áll, ha
a cselekményével az õt foglalkoztató szervnek vagy másoknak kárt okozott, kivéve, ha azt a fenyítés kiszabásáig
megtérítette.

80. § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatnak valamennyi, az eljárás alá vont személy terhére rótt cselekményrõl
rendelkezni kell.

(2) Ha egy eljárásban több eljárás alá vont fegyelmi felelõsségérõl kell dönteni, minden eljárás alá vont személlyel
szemben külön-külön érdemi határozatot kell hozni.

(3) A Hszt. 138.  §-a alapján felterjesztett és javasolt fenyítés kiszabására jogosult elöljáró, amennyiben nem ért egyet
a javasolt fenyítés alkalmazásával vagy az eljárás megalapozottságát, törvényességét aggályosnak tartja póteljárást
rendel el.

33. Az érdemi határozat közlése

81.  § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot három munkanapon belül, a fegyelmi jogkör gyakorlója vagy
megbízása alapján az eljárás alá vont személy legalább osztályvezetõ beosztású szolgálati elöljárója hirdeti ki.
A kihirdetésen az eljárás alá vont személyen, a képviselõjén kívül jelen lehet az eljárás alá vont szolgálati elöljárója is.
A kihirdetést követõen az eljárás alá vont személy részére a határozat egy példányát át kell adni. A kézbesítés
megtörténtét a határozat irattári példányára rá kell vezetni, és az átvevõvel alá kell íratni.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy a fegyelmi határozat átvételét a kihirdetéskor megtagadja, errõl
jegyzõkönyvet kell felvenni, és azt az iratokhoz kell csatolni.

(3) Ha az eljárás alá vont személy távolléte  miatt az érdemi határozat elõtte történõ kihirdetésére nem kerülhet sor, azt
postai úton tértivevénnyel kell részére megküldeni. Ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a kézbesítést újra meg kell kísérelni. Ha az ismételten megküldött küldemény is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,
a határozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Az errõl  szóló feljegyzést, valamint a tértivevényt és a borítékot a fegyelmi
iratokhoz kell csatolni.

(4) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor azt az eljárás alá vont
személynek kihirdették és átvette, vagy az átvételét megtagadta, és arról jegyzõkönyv készült. A „nem kereste”
jelzéssel ismételten visszaérkezett küldeményt azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor a postai kézbesítés
eredménytelenségét megállapították.

(5) Ha az eljárás alá vont személy a postai küldemény átvételében akadályoztatva volt vagy a postai kézbesítés
eredménytelensége nem róható a terhére, az akadály elhárulta vagy a határozat eredménytelen kézbesítésérõl  való
tudomásszerzést követõ 8 napon belül tett bejelentése alapján a határozatot a részére újból kézbesíteni kell és
a fenyítés végrehajtására tett intézkedéseket vissza kell vonni.
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34. A panasz elbírálása

82.  § (1) Az eljárás alá vont személy az érdemi határozattal szembeni panaszát a fegyelmi jogkör gyakorlójának közvetlen
szolgálati elöljárójához címezve írásban vagy szóban a fegyelmi jogkör gyakorlójánál terjesztheti elõ. A szóban
elõadott panaszt írásba kell foglalni, amelynek az írásba foglalásáról a fegyelmi jogkör gyakorlója gondoskodik.
A panaszt az eljárás alá vont személy nem köteles indokolni.

(2) Ha az írásos panaszt nem a fegyelmi jogkör gyakorlójához nyújtották be, a panaszt kézhez kapó elöljáró köteles azt
haladéktalanul továbbítani a fegyelmi jogkör gyakorlójához.

(3) A Hszt. 142.  § (2) bekezdésében meghatározott iratok különösen: a fegyelmi eljárás iratai, a fegyelmi jogkör
gyakorlójának a panaszban foglaltakkal kapcsolatos álláspontja, az eljárás alá vont személyrõl készített parancsnoki
jellemzés.

(4) A panasz elbírálásában nem vehet részt, aki az elsõfokú határozat meghozatalában vagy az azt megelõzõ vizsgálatban
részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, szakértõként vagy képviselõként járt el. Az elbírálásban
továbbá nem vehet részt az sem, akivel szemben a vizsgálókkal szemben felállított összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(5) A felülvizsgálat során lefolytatott bizonyításkiegészítés nem irányulhat az eljárás megismétlésére. Az ügyben már
meghallgatott tanút, szakértõt és az eljárás alá vont személyt csak akkor lehet ismételten meghallgatni, ha azzal
az ügyre vonatkozó lényeges új adat, bizonyíték szerezhetõ be, vagy meghallgatásuk az eljárási szabályok lényeges
megsértésével történt.

35. A vezényeltekre vonatkozó különös szabályok

83.  § (1) A vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok a kiszabott fenyítésrõl, annak jogerõre emelkedését követõen, 
haladéktalanul tájékoztatja az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnokát.

(2) Ha olyan fenyítés kiszabása válik szükségessé, amely a vezénylés helye szerinti állományilletékes parancsnok
hatáskörét meghaladja, a fenyítés kiszabására hatáskörrel rendelkezõ elöljáróhoz történõ felterjesztés elõtt ki kell
kérnie az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnokának véleményét.

36. A fenyítés végrehajtása

84.  § (1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat jogerõre emelkedését a határozat irattári példányára fel kell jegyezni.
A fenyítés végrehajtására az állományilletékes parancsnok intézkedik.

(2) A Hszt. 123.  § (1) bekezdése d)–g) pontjában meghatározott fenyítések végrehajtására a fenyítés jogerõre
emelkedését követõ, a Hszt. 123.  § (1) bekezdésének h)–i) pontjában meghatározott fenyítés végrehajtására
a másodfokú, vagy a miniszter által hozott határozat közlésétõl számított 30 napon belül parancsban kell rendelkezni.

(3) A Hszt. 123.  § (1) bekezdése d)–f) pontjában meghatározott fenyítések végrehajtásának tartama alatt kiszabott újabb,
azonos tartalmú fenyítéssel a már megállapított alacsonyabb fizetési fokozatban, rendfokozatban eltöltött idõ vagy
a rendfokozati várakozási idõ az újabb fenyítés tartamával meghosszabbodik.

(4) Az eggyel alacsonyabb rendfokozatba visszavetés fenyítés idõtartama az eredeti rendfokozat várakozási idejébe nem
számít be.

37. Mentesítés

85.  § A Hszt. 148.  § (2) bekezdése alapján – a szolgálati elöljáró javaslatára – átlagon felüli teljesítményre és példamutató
magatartásra tekintettel az elsõfokú határozatot hozó fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró mentesítheti a pénzügyõrt
a fenyítés hatálya alól.

38. Szabálysértés elbírálása fegyelmi jogkörben

86.  § (1) Szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést a fegyelmi jogkör gyakorlója
a szabálysértési hatóság áttétele, hozzá címzett feljelentés vagy egyéb módon  való tudomásszerzés alapján fegyelmi
eljárás keretében bírálja el.

(2) Ha a szabálysértésrõl nem a szabálysértési hatóság áttétele alapján szerez tudomást és az ügyben a fegyelmi
jogkörébe nem tartozó személy felelõssége is felvethetõ, a fegyelmi eljárás elrendelése és felfüggesztése mellett,
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a rendelkezésre álló iratokat megküldi az illetékes szabálysértési hatóságnak. Az eljárást csak a szabálysértési hatóság
jogerõs határozatának kézhezvételét követõen lehet folytatni. Ha a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy
felelõsségét nem látja megállapíthatónak, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

(3) Elkobzás vagy más intézkedés kezdeményezésérõl az érdemi határozatban kell rendelkezni.
(4) A fenyítettnek a fenyítés jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül benyújtott írásbeli kérelmére

az állományilletékes parancsnok külön határozatban engedélyezheti a pénzbírság legfeljebb hat havi részletben
történõ befizetését vagy a befizetés legfeljebb három hónappal történõ elhalasztását. A kérelem elbírálásáról  szóló
határozat ellen panasz elõterjesztésének nincs helye.

39. Eljárás a szolgálattal össze nem függõ bûncselekmény esetén

87.  § (1) A Hszt. 149.  §-ában meghatározott felfüggesztést az állományilletékes parancsnok határozatban rendeli el.
(2) Ha a felfüggesztést az eljáró hatóság a büntetõeljárás érdekeire tekintettel írásban kezdeményezte

az állományilletékes parancsnoknál, és a felfüggesztésbõl két hónap letelt, az állományilletékes parancsnok
a felfüggesztést kezdeményezõ hatóságot írásban a felfüggesztés indokoltságának felülvizsgálatára kéri fel.

88.  § (1) A Hszt. 149.  § (3) bekezdése szempontjából beismerésnek kell tekinteni azt is, ha a pénzügyõr az ellene indult
büntetõeljárásban hozott, a bûncselekmény elkövetését megállapító érdemi döntést tartalmazó határozattal
(határozat, végzés vagy ítélet) szembeni jogorvoslatban a terhére rótt tényállás meg valósítását nem vitatja.

(2) Ha a pénzügyõrrel szemben több, a Hszt. 149.  §-a hatálya alá tartozó bûncselekmény  miatt folyik büntetõeljárás és
a tettenérés vagy a beismerés csak valamelyik bûncselekmény vonatkozásában áll fenn, a Hszt. 56.  § (6) bekezdése
c) pontja szerinti méltatlanná válást csak e bûncselekmény vonatkozásában lehet vizsgálni és megállapítani
a büntetõeljárás jogerõs befejezése elõtt.

XI. FEJEZET
SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS

89.  § (1) A központi személyügyi nyilvántartást a NAV Központi Hivatalában, a személyügyi alapnyilvántartást
az állományilletékes szervnél kell vezetni.

(2) Az alapnyilvántartást az állományilletékes szervnek szolgálati helyenként kell nyilvántartani, kezelni. A pénzügyõr
személyi anyagát a külön e célra rendszeresített gyûjtõben kell elhelyezni és tárolni.

(3) A gyûjtõben kell elhelyezni az alábbi személyi iratokat:
a) a felvételi eljárás során keletkezett okmányokat,
b) a kinevezési okmány egy, eredeti aláírásokat tartalmazó példányát,
c) személyi adatlapot,
d) a szolgálati viszony módosítása során keletkezett okmányokat (elõresorolás, elõléptetés, kinevezés, vezénylés,

áthelyezés),
e) a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos okmányokat (tanulmányi szerzõdés, végzettséget, képzettséget

igazoló irat),
f) a minõsítést, a szolgálati jellemzést, a teljesítményértékelésrõl készült feljegyzéseket,
g) a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat,
h) a szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos okmányokat (javaslat, kérelem, szolgálati igazolás),
i) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapításáról  szóló minõsítéseket.

(4) A személyi anyagba bejegyzést tenni csak hivatalos irat, okmány, eredeti okirat alapján lehet.

90.  § (1) A központi személyügyi nyilvántartásból a NAV felügyeletét ellátó miniszter, az elnök és az elnökhelyettesek
igényeinek megfelelõen összesített adatfeldolgozást, statisztikai értékelést kell készíteni az állomány összetételérõl,
felkészültségérõl, a fluktuációról, és annak okairól a vezetési, szervezési, a létszámgazdálkodással, a személyügyi,
a fegyelmi stb. tevékenységgel kapcsolatos vezetõi döntések elõkészítéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az adatok kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

91.  § A NAV szervezési adatai és teljes hivatásos személyi állományának a személyügyi nyilvántartás keretében
nyilvántartható adatait manuális és számítógépes rendszerben kell feldolgozni.
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40. Összeférhetetlenség, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony iratai

92.  § (1) A munkavégzéssel járó egyéb jogviszony engedélyezésérõl, módosításáról vagy elutasításáról  szóló értesítés vagy
határozat egy példányát a pénzügyõr személyi anyaggyûjtõjében kell kezelni.

(2) A Hszt. 66.  § (1) bekezdésében meghatározott bejelentés és felszólítás egy példányát a pénzügyõr személyi
anyaggyûjtõjében el kell helyezni.

41. Fegyelmi eljárás iratai

93.  § (1) A fegyelmi eljárások iratait a szerv irataitól elkülönítetten, külön kell kezelni. Az eljárás jogerõs befejezését követõen
az iratot le kell zárni, és irattárba kell helyezni. A bizonyításhoz felhasznált eredeti iratot vagy tárgyat annak kell
visszajuttatni, akitõl az eljárás során beszerezték. A kép vagy hangrögzítésre felhasznált adathordozó tartalmát törölni
kell vagy meg kell semmisíteni.

(2) A fegyelmi eljárás irataiba csak a jogszabály által felhatalmazott személyek tekinthetnek be, abból adatot szolgáltatni
csak jogszabályban meghatározott személyek részére és okból lehet. A betekintésrõl vagy adatszolgáltatásról
betekintõ lapot kell vezetni, amely tartalmazza a betekintõ személyét, a betekintés jogcímét, idejét, a betekintõ vagy
az adattovábbító aláírását.

(3) Az állományilletékes parancsnok irányítása alatt álló szerv fegyelmi ügyintézõje, annak hiányában az ügy vizsgálója
köteles gondoskodni arról, hogy a fegyelmi eljárás megindulásától annak jogerõs befejezéséig a fegyelmi eljárásra
vonatkozó adatok a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszerbe felvételre kerüljenek, és a fegyelmi eljárás
elrendelésérõl, a beosztásból felfüggesztés elrendelésérõl és megszüntetésérõl, valamint az érdemi határozatról
az illetékes személyügyi szerv tájékoztatást kapjon.

XII. FEJEZET
KÉRELEM, SZOLGÁLATI PANASZ

94.  § (1) A szóban elõterjesztett kérelmet jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az intézkedésrõl a kérelmezõt írásban vagy szóban
értesíteni kell. A szóbeli közlést is jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(2) A szolgálati elöljáró a hatáskörét meghaladó ügyben elõterjesztett kérelmet véleményével együtt soron kívül
a kérelem elbírálására jogosult elöljáróhoz köteles felterjeszteni.

95.  § (1) Ha a pénzügyõr a sérelmezett döntés vagy intézkedés, illetve ezek elmulasztása  miatti szolgálati panaszát nem
a döntést hozó (mulasztó) elöljárónál terjeszti elõ, azt a döntéshozatali jogkörrel nem rendelkezõ elöljáró a szolgálati
út betartásával köteles a hatáskörrel rendelkezõ elöljáróhoz továbbítani.

(2) A szolgálati panasz alapján tett intézkedésekrõl a panaszost írásban kell értesíteni. A határozatba foglalt döntést
– a jogorvoslati lehetõségre  való figyelemfelhívás mellett – indokolni kell.

96.  § (1) Az állományilletékes parancsnok a határozatot név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén mind
kérelemre, mind hivatalból kijavítja.

(2) A számítási hibát tartalmazó határozat kijavítására csak akkor kerülhet sor, ha az nincs kihatással az ügy érdemére.

(3) A határozat kijavítása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

97.  § (1) Az állományilletékes parancsnok a határozatot kiegészíti, ha a határozatból jogszabály által elõírt kötelezõ tartalmi
elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés. A kiegészítés nem érintheti
a határozat egyéb rendelkezéseit.

(2) Nincs helye a határozat kiegészítésének, ha jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat sértene, vagy a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított egy év már eltelt.

(3) A kiegészítést az állományilletékes parancsnok

a) önálló kiegészítõ határozattal és – lehetõség szerint – e ténynek a határozat eredeti példányára és kiadmányaira
történõ feljegyzésével vagy

b) a hiányos határozat bevonása mellett az eredeti határozatot és a kiegészítõ határozatot egységes határozatba
foglalva a határozat kicserélésével teljesíti.

(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti határozat ellen volt.
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98.  § (1) A pénzügyõr a határozat elleni panasz, fellebbezés elõterjesztésére rendelkezésre álló határidõt önhibáján kívül
elmulasztotta, igazolási kérelmet terjeszthet elõ.

(2) Az igazolási kérelemrõl az a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró dönt, akinek a panasz elbírálása a hatáskörébe
tartozik.

(3) Az igazolási kérelmet a mulasztásról  való tudomásszerzést vagy az akadály megszûnését követõ 5 munkanapon belül,
de legkésõbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított 6 hónapon belül
lehet elõterjeszteni.

(4) Ha az elöljáró az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó pénzügyõrt olyan helyzetbe kell hozni,
mintha nem mulasztott volna.

XIII. FEJEZET
SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK, SZOLGÁLATI JELVÉNY

99.  § (1) A pénzügyõr hivatásos szolgálati igazolvány (a továbbiakban: „H” igazolvány), az ideiglenes pénzügyõr szolgálati
igazolvány (a továbbiakban: „IH” igazolvány), valamint a ”H” igazolványhoz tartozó szolgálati jelvény tulajdonosa
a NAV, birtokosa az a pénzügyõr, aki a „H”, illetve az „IH” igazolványt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átvette.

(2) A pénzügyõr a kiadott NAV pénzügyõr igazolványt köteles megõrizni, szolgálatteljesítés, valamint munkavégzés során 
minden esetben magánál tartani, azt az ellenõrzõ elöljáró felszólítására bemutatni.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány szigorú számadású és sorszámmal ellátott.

100.  § (1) Tilos a NAV pénzügyõr igazolványt és a szolgálati jelvényt másra átruházni, letétbe helyezni, biztosítékul adni vagy
e célból átvenni.

(2) A NAV pénzügyõr igazolvány biztosításáért, kiadásáért a NAV Központi Hivatalának személyügyi szerve a felelõs.

101.  § (1) A NAV pénzügyõr igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét az illetékes személyügyi szerv a szolgálati jogviszonyt
létesítõ, módosító vagy megszüntetõ állományilletékes parancsnok parancsa alapján kezdeményezi.

(2) A NAV pénzügyõr igazolványt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig
megrongálódott.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány visszavonásig érvényes.

42. Hivatásos igazolványok

102.  § (1) A pénzügyõr a próbaideje alatt „IH” igazolványra jogosult.
(2) A pénzügyõr – véglegesítését követõen – „H” igazolványra jogosult. A „H” igazolvány a jogszabályok szerinti

fegyverviselésre és intézkedésre  való jogosultságot igazolja.
(3) A NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerében mindig az aktuális rendfokozatot tartalmazó és

használatban lévõ „H” igazolványnak megfelelõ fényképnek kell szerepelnie.
(4) A NAV pénzügyõr igazolvány – sorszámának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történõ

bejegyzését követõen – az átvétel igazolása után kell a pénzügyõr részére kiadni.

43. Szolgálati jelvény

103.  § (1) A szolgálati jelvényt – a jelvény számának a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történõ
bejegyzését követõen – az átvétel igazolása után kell a pénzügyõr részére kiadni.

(2) Amennyiben a pénzügyõr a bûnügyi szakterületrõl más területre vagy bármely területrõl a bûnügyi szakterületre kerül 
áthelyezésre, a szolgálati jelvény visszavonását és az új szolgálati jelvény kiadását, visszavonását, cseréjét az illetékes
személyügyi szerv a szolgálati jogviszonyt módosító állományilletékes parancsnoki parancs alapján írásban
kezdeményezi.

(3) A szolgálati jelvényt ki kell cserélni, ha az a használat során azonosításra alkalmatlan mértékig megrongálódott.
(4) A szolgálati viszony megszûnését megelõzõ napon a szolgálati jelvényt a hivatásos állományú testületi tag köteles

leadni, melyet az érintett szerv újra felhasználhat.
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44. A NAV pénzügyõr igazolványok kezelésével és kiadásával kapcsolatos szabályok

104.  § (1) A NAV pénzügyõr igazolványhoz minden esetben aktuális (társasági egyenruhás) fénykép elektronikus biztosítása
szükséges.

(2) A NAV pénzügyõr igazolvány, illetve a szolgálati jelvény bármely okból történt elvesztésének, eltulajdonításának,
megrongálódásának, megsemmisülésének körülményeit vezetõi kivizsgálás keretében haladéktalanul tisztázni kell.
Amennyiben vétkesség gyanúja állapítható meg, a fegyelmi, illetve kártérítési eljárás szabályai szerint kell
a felelõsséget megállapítani. A kártérítés összege a szolgálati jelvény, illetve a szolgálati igazolvány mindenkori értéke.

(3) A NAV pénzügyõr igazolvány elõállítási költségei a munkáltatói jogkört gyakorló szerveket terhelik.
(4) A NAV pénzügyõr igazolvány és a szolgálati jelvény esetében az elvesztés, eltulajdonítás tényét a szolgálati út

betartásával soron kívül jelenteni kell a NAV Központi Hivatalának általános jogi feladatokat ellátó szervezeti egysége
részére, köröztetés céljából.

(5) A személyi állomány tagjának jogviszonya megszûnése esetén a NAV pénzügyõr igazolvány visszavonásáról és
selejtezésérõl az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó személyügyi szerv köteles gondoskodni, ennek
tényét köteles rögzíteni.

(6) A pénzügyõr halála esetén a NAV pénzügyõr igazolvány és a szolgálati jelvény visszavonásáról és selejtezésérõl
az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó személyügyi szerv köteles gondoskodni.

45. Nyugállományba vonultak igazolványa

105.  § (1) A NAV hivatásos állományából nyugállományba helyezett pénzügyõr részére nyugdíjas igazolvány kerül kiállításra
(„NY” igazolvány), melynek kiadása, módosítása kizárólag kérelemre történhet. Az igazolvány leírását elnöki utasítás
tartalmazza.

(2) A nyugállományú pénzügyõr nyugdíjas igazolványával az alábbi kedvezményre jogosult:
a) az Állami Egészségügyi Központban történõ ellátásra,
b) a NAV objektumaiba  való belépésre és
c) a NAV által a nyugállományba vonultakra is kiterjesztett kedvezmények igénybevételéhez történõ igazolásra (pl.

NAV által üzemeltetett gyógyintézmények, kulturális és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére,
kedvezményes mobiltelefon elõfizetés vásárlása stb.).

(3) A nyugdíjas igazolvány nem helyettesíti a társadalombiztosítás által kiadott „Nyugdíjas igazolvány”-t.

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

106.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelethez

Pénzügyõrök beosztása, a beosztáshoz kapcsolódó rendfokozati maximum és képesítési követelmény

Szervi szint Besorolási osztály
Beosztási kategória 
(besorolási fokozat)

Beosztás
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Iskolai
végzettség/OKJ-s

szakképesítés

NAV belsõ képzése
keretében szerzett

szakmai
végzettség

Központi szerv I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ

II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ

Középfokú
szerv

I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ
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II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ

Alsó fokú szerv I. besorolási
osztály

vezetõ-
fõtanácsos

kiemelt
szakfõreferens, 
kiemelt
fõreferens

alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

fõtanácsos fõreferens alezredes szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

vezetõ-
tanácsos

vezetõ
szakreferens

õrnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
középfokú
végzettség

tanácsos szakreferens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

fogalmazó referens százados szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok hadnagy szakirányú
egyetem vagy
fõiskola

elõképzõ

II. besorolási
osztály

fõmunkatárs fõszemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
középfokú
végzettség

fõelõadó szemlész fõtörzszászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

elõadó ügyintézõ zászlós középiskolai
érettségi

szakmai
alapfokú
végzettség

gyakornok zászlós középiskolai
érettségi

elõképzõ
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2. melléklet a 13/2010. (XII. 27.) NGM rendelethez

TÁBLÁZAT
a NAV hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes alacsonyabb szintû munkáltatói jogkörök és az ezek
gyakorlására feljogosított elöljárók

Munkáltatói jogkör Egyes munkáltatói jogkörök megnevezése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

fõigazgató

bûnügyi
fõigazgató 
(a bûnügyi

fõigazgatóság 
alsó fokú

szerve
vonatkozá-

sában is)

igazgató

szolgálati viszony
létesítése, állományba
vétel megszüntetése

hivatásos állományba
vétel

zászlós, tiszthelyettes * * *

szolgálati viszony
megszüntetése,
próbaidõn belül

zászlós, tiszthelyettes * * *

szolgálati viszony
megszüntetése egyéb
esetekben
a nyugállományba
helyezést kivéve

zászlós, tiszthelyettes * * *

Rendfokozatra
vonatkozó döntések

soron történõ elõléptetés tiszt, zászlós,
tiszthelyettes

* * *

soron kívüli elõléptetés1 zászlós, tiszthelyettes * * *
szolgálati beosztásra
vonatkozó döntések

beosztásból felmentés,
beosztásba kinevezés,
rendelkezési állományba
helyezés

tiszthelyettes, zászlós,
tiszt, fõtiszt (kivéve
az ezredesi beosztást)

* * *

vezénylés, áthelyezés illetékességi területén
belül

* *

megbízás kinevezési jogkörébe
tartozók

* * *

fegyelmi döntések rendfokozatot, szolgálati
viszonyt érintõ fenyítés
kiszabása

zászlós, tiszthelyettes * * *

egyéb fenyítés kiszabása fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes

* * *

egyéb döntések illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a Hszt.
96.  § alapján

* * *

kitüntetések,
elismerések1

* * *

más keresõ foglalkozás
engedélyezése

* * *

szolgálatteljesítés alóli
mentesítés

* * *

illetmény-besorolás,
illetménypótlékok
megállapítása1

* * *

túlszolgálat elrendelése2 * * *
szabadság
engedélyezése

* * *

minõsítés, jellemzés * * *

1 a NAV elnökének elõ zetes hozzájárulásával
2 a Hszt. szerinti rendkívüli eset kivételével a NAV elnökének elõ zetes hozzájárulásával
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2010. (XII. 30.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekrõl,
illetményrõl és illetmény jellegû juttatásokról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
245/R. §-ban, a 342. § (2) bekezdésének 3., 4., 7., és 11. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint a kormányhivatalokat
felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira (továbbiakban:
pénzügyõr) terjed ki.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendeletet kell alkalmazni a NAV hivatásos állományának más szervhez
vezényelt tagjára is.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a három hónapnál rövidebb idõtartamú külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos
állományú tag részére nyújtható napidíjra és költségtérítésre.

MÁSODIK RÉSZ
ILLETMÉNYEK ÉS ILLETMÉNYJELLEGÛ JUTTATÁSOK

II. FEJEZET
ILLETMÉNYEK

1. Illetménykiegészítés vezénylés esetén

2. § (1) Vezénylés esetén – amennyiben a vezénylés ideje meghaladja a 30 naptári napot – az illetménykiegészítést
a vezénylés elsõ napjától – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a tényleges szolgálatteljesítés helye szerinti
mértékben kell folyósítani.

(2) Amennyiben a vezényeltnek az eredeti szolgálati helyén magasabb mértékû illetménykiegészítés jár, részére továbbra 
is azt kell folyósítani.

2. Idegennyelv-tudási pótlék

3. § (1) A NAV-nál a Hszt. 104. § (5) bekezdése szerinti mértékû idegennyelv-tudási pótlék folyósítandó az angol, francia és
német nyelven túl a szomszédos országok hivatalos nyelvébõl szerzett államilag elismert „A” (szóbeli), „B” (írásbeli)
vagy „C” (komplex) típusú nyelvvizsga megléte esetén is.

(2) A kettõnél több idegen nyelvbõl nyelvvizsgával rendelkezõ pénzügyõrt a harmadik és a további nyelvek után
kiegészítõ nyelvpótlék is megilleti, a legmagasabb fokú nyelvvizsgának megfelelõ mértékben, a nyelvvizsgák
megszerzése sorrendjétõl függetlenül.

(3) A kiegészítõ nyelvpótlék mértéke az illetményalap

a) 5 %-a alapfokú nyelvvizsga esetén,

b) 10 %-a középfokú nyelvvizsga esetén,

c) 20 %-a felsõfokú nyelvvizsga esetén.

(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultságot a pénzügyõr által benyújtott kérelemre, a kérelem benyújtását
követõ hónap elsõ napjától kezdõdõ hatállyal a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(5) Az ugyanazon idegen nyelvbõl megszerzett szóbeli és írásbeli részvizsga-bizonyítványokat komplex vizsgával
egyenértékûként kell kezelni.
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(6) Ugyanazon idegen nyelvbõl a két különbözõ fokú részvizsga-bizonyítvány (szóbeli vagy írásbeli) egyesítése során
a különbözõ fokú részvizsga-bizonyítványok együttesen az alacsonyabb fokú komplex típusú nyelvvizsga-
bizonyítványnak felelnek meg mind az általános, mind a szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok tekintetében.

(7) Ha a pénzügyõr komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és ugyanazon idegen nyelvbõl annál magasabb fokú
részvizsga-bizonyítvánnyal (szóbeli vagy írásbeli) rendelkezik, számára a magasabb mértékû idegennyelv-tudási
pótlékkal díjazandó nyelvvizsga alapján kell az idegennyelv-tudási pótlékot megállapítani.

3. Az illetmény-, pótlékmegállapítás, folyósítás, és nyilvántartás szabályai

4. § (1) A Hszt. 102. § (1) bekezdése alapján magasabb fizetési fokozatba való besorolásokat azon naptól kell végrehajtani,
amelyik napon a várakozási idõ letelt.

(2) Az alapilletményt érintõ intézkedéseket – így különösen kinevezés, elõléptetés, fegyelmi határozat szerinti
csökkentés – a változás napjától kell megtenni.

(3) A szolgálatból történõ igazolatlan távollét idejére illetmény, távolléti díj nem jár.

5. § A jogosult halála esetén részére ki nem fizetett illetményt és az illetmény jellegû juttatásokat a hagyatéki végzés
jogerõssé válásáig a NAV-nál elkülönítetten, átfutó bevételként kell kezelni.

6. § (1) A pótlékokat a jogosultság megszerzésének, illetve megszûnésének parancsban meghatározott napjától kell
folyósítani, illetve megszüntetni.

(2) Ha a pótlékra való jogosultság idõközben megváltozott, a pótlék összegét a jogosultság változásának parancsban
meghatározott idõpontjától kell módosítani.

(3) A veszélyességi pótlék visszamenõleg legfeljebb 3 hónapra állapítható meg.
(4) Szüneteltetni kell a pótlék folyósítását,

a) a 30 napot meghaladó tanfolyamra vezénylés idejére, amennyiben az szolgálatteljesítés alóli mentesítéssel
történik;

b) egészségügyi szabadság esetén a 31. naptól.

7. § (1) A szabadságmegváltás kifizetésére kizárólag szolgálati viszony megszûnése esetén van lehetõség. Összegének
kiszámításakor a távolléti díj összegét osztani kell 21-gyel, és az így megkapott egy napi távolléti díjat meg kell szorozni 
a szabadságnapok számával.

(2) A szabadságmegváltás kifizetésére a jogviszony megszûnése napján kerül sor.

8. § (1) Az illetménybõl történõ levonás szabályainak alkalmazása esetén az illetménnyel azonosnak kell tekinteni:
a) a szolgálati beosztásból felfüggesztett részére folyósított csökkentett távolléti díjat is,
b) a nyugállományba helyezett pénzügyõr részére folyósítandó nyugdíjat helyettesítõ kéthavi illetményt, kivéve

az elhalálozás esetét, amikor az elhalt után nyugdíjra jogosult családtagnak kifizetett összegbõl levonásnak nincs
helye.

(2) A közép-, illetve alsó fokú szerv a hozzá érkezett, az állományába tartozó pénzügyõr fizetési kötelezettségét elrendelõ
végrehajtható okiratot (bírósági, hatósági ítélet, végzés, határozat) köteles az érintett egyidejû tájékoztatása mellett
a NAV illetékes illetmény-számfejtési feladatait ellátó szervéhez továbbítani.

4. Illetményelõleg

9. § (1) A pénzügyõr írásbeli kérelmére részére rendkívül indokolt esetben illetményelõleg folyósítható. A kérelem csak abban
az esetben fogadható el, ha a folyósítás elmaradása a kérelmet benyújtó családi, szociális körülményeit jelentõs
mértékben hátrányosan befolyásolná. Az állományilletékes parancsnok a kérelemben foglalt indokok valódiságát
vizsgálni köteles.

(2) Az illetményelõleg mértéke a folyósításkori minimálbér ötszörösét nem haladhatja meg.
(3) Az illetményelõleg visszafizetési határideje a felvételt követõ hatodik hónap utolsó napja, azonban legkésõbb

a tárgyév november 30. napja, és a részletek nagysága a levonási korlátokat nem haladhatja meg.
(4) Az illetményelõleg – az (5) bekezdésben foglalt kizáró feltételek kivételével – egy naptári évben többször is felvehetõ.
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(5) Nem engedélyezhetõ illetményelõleg a pénzügyõr részére, ha

a) a szolgálati viszonyának megszüntetése folyamatban van;

b) a próbaidõ alatt;

c) a korábban részére engedélyezett illetményelõleget még teljes egészében nem fizette vissza;

d) nem rendelkezik illetménnyel.

(6) A szolgálati viszony megszûnésekor a teljes illetményelõleg-tartozás visszafizetése egy összegben esedékessé válik,
amelyet az érintett utolsó havi illetményébõl a levonás szabályai szerint le kell vonni. Amennyiben a teljes
illetményelõleg-tartozás levonással nem érvényesíthetõ, az érintettet fel kell hívni a fennmaradó összeg
visszafizetésére, ennek elmaradása esetén a követelést a polgári jog szabályai szerint kell érvényesíteni.

5. Túlszolgálat

10. § A túlszolgálati díj összegének megállapításánál a túlszolgálat teljesítésének egész hónapjára számolt havi távolléti díj
összegét – a Hszt-ben meghatározott esetben annak kétszeresét – osztani kell 174-gyel, és az így megkapott egy órai
távolléti díjat meg kell szorozni a teljesített túlórák számával.

6. Megbízás

11. § (1) A Hszt. 50.§ (4) bekezdése szerinti megbízás ellátásáért a pénzügyõrt megilletõ helyettesítési díj mértéke

a) magasabb beosztású helyettesítése esetén az illetményalap 70%-a,

b) azonos beosztású helyettesítése esetén az illetményalap 50%-a,

c) alacsonyabb beosztású helyettesítése esetén az illetményalap 30%-a.

(2) A helyettesítési díj folyósításáról, a folyósítás idõtartamáról, valamint annak mértékérõl az állományilletékes
parancsnoknak parancsban kell rendelkeznie. A helyettesítési díj összegét újból meg kell állapítani, ha a folyósításra
jogosító körülményben lényeges változás következik be.

(3) Ha a pénzügyõr a megbízás alapján díjazásban részesül, a helyettesítés során végzett tevékenység nem minõsül
túlszolgálatnak.

(4) A betöltetlen beosztás ellátásával történõ megbízás az adott besorolási osztályba tartozó olyan pénzügyõr részére
adható, aki megfelel a megbízás szerinti beosztás ellátásához szükséges képesítési követelményeknek. Szolgálati
érdekbõl ettõl kivételesen el lehet térni, ha a beosztáshoz szükséges szakképesítés megszerzése folyamatban van
és nincs más megfelelõ képesítéssel rendelkezõ személy, aki a beosztás betöltésére alkalmas, illetõleg e személy
a beosztás betöltését nem vállalja.

12. § (1) Nem állapítható meg helyettesítési díj a pénzügyõr részére, ha a hivatásos állomány évi rendes szabadságon lévõ
tagját helyettesíti.

(2) Ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátásával, a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott
személy helyettesítésével, illetve egyazon feladat ellátásával egy idõben egyetlen személy bízható meg.

13. § Amennyiben a pénzügyõr kormánytisztviselõt, kormányzati ügykezelõt vagy munkavállalót helyettesít, az 11–12. §
szabályait megfelelõen alkalmazni kell.

III. FEJEZET
A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ILLETMÉNY JELLEGÛ JUTTATÁSAIRÓL

7. Jubileumi jutalom

14. §  (1) Amennyiben a jubileumi jutalom kifizetésére az esedékességét követõen kerül sor, akkor a jutalom összegét nem
a jogosultság megszerzésének idején, hanem a kifizetéskor érvényes távolléti díj alapján kell megállapítani.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kifizetésre kedvezményes szolgálati idõ beszámítása miatt került sor, a jubileumi jutalom
után késedelmi kamat nem folyósítható.

(3) A jubileumi jutalmat a pénzügyõr nyugállományba helyezésekor a szolgálati jogviszonya utolsó napján kell kifizetni.
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8. Átlagkeresettel díjazott idõk

15. § A felmentési idõre átlagkeresetet kell fizetni akkor is, ha a felmentési idõ egy részében a pénzügyõr ténylegesen
munkát végez. Ha azonban a felmentési ideje alatt munkavégzésre kötelezett pénzügyõr ténylegesen szolgálatot nem 
teljesít (például szabadságot, egészségügyi szabadságot tölt), akkor annak idejére a távollét jogcíme szerint jogosult
juttatásra.

HARMADIK RÉSZ
A PÉNZÜGYÕRÖK RÉSZÉRE FOLYÓSÍTHATÓ EGYES KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKRÕL

IV. FEJEZET
AZ EGYES KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

16. § (1) A pénzügyõr a belföldi szolgálati kiküldetéssel (a továbbiakban: kiküldetés) összefüggésben felmerült költségeinek
megtérítésére jogosult.

(2) A kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a kiküldetés végrehajtásának szolgálati paranccsal történõ
elrendelésére az állományilletékes parancsnok jogosult (továbbiakban: kiküldetést elrendelõ). A kiküldetést írásban
kell elrendelni.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak a 30 napot meghaladó idõtartamú kiküldetés (a továbbiakban: tartós
kiküldetés) esetén is.

(4) A pénzügyõr részére kiküldetési költségtérítés a következõ címen állapítható meg:
a) napidíj (élelmezési többletköltség),
b) utazási költség,
c) szállásköltség.

(5) A szolgálati hely és a lakóhely (tartózkodási hely) közötti rendszeres (napi, heti vagy havi) helyközi utazás nem minõsül
kiküldetésnek.

(6) A felszámítható költség mértéke független attól, hogy a kiküldetés munkanap, szabad- vagy munkaszüneti napon
történt.

17. § (1) A tartós kiküldetés megkezdése elõtt a pénzügyõr kérésére az állományilletékes parancsnok – a várható kiadások
összegének megfelelõ mértékû elõleget – engedélyezhet. A felvett elõleggel a kiküldetés befejezését követõ
3 munkanapon belül el kell számolni. A kiküldetés elmaradása esetén a pénzügyõr köteles a felvett elõleget
– a kiküldetés elmaradásáról történõ tudomásszerzést követõ – 3 munkanapon belül visszafizetni.

(2) A kiküldetés során felmerült költségekrõl a kiküldetés befejezését követõ 3 munkanapon belül el kell számolni.

18. § A kiküldetés szempontjából indulási hely a kiküldetést teljesítõ szolgálati helye. A kiküldetést elrendelõ indokolt
esetben ettõl eltérõen is rendelkezhet.

19. § (1) A kiküldetés idõtartama az indulás és az indulási helyre történõ visszaérkezés tényleges idõpontja között eltelt idõ.
(2) Az indulás és érkezés tényleges idõpontjának meghatározásakor a menetrend szerinti közlekedési eszközön történõ

utazás esetén a menetrendben feltüntetett indulás és érkezés közötti idõtartamot kell alapul venni.
(3) A nem menetrend szerinti közlekedési eszközzel történõ utazás esetén a távollét idõtartamának megállapításakor az

indulás és az érkezés tényleges idõpontját és helyét kell figyelembe venni.
(4) A kiküldetés idõtartamának meghatározásakor a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) naptári napokhoz hozzá kell adni 

a tört naptári napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat, úgy hogy
a fennmaradó tört rész – amennyiben az legalább 8 óra – egész napnak számít.
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V. FEJEZET
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

9. Napidíj

20. § (1) A kiküldetésben lévõ pénzügyõr az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségének fedezetére – a Hszt. 111. §-ban
meghatározott mértékû – napidíjra jogosult.

(2) Többnapos kiküldetés esetén minden befejezett 24 órára teljes összegû napidíj illeti meg a pénzügyõrt. Ha
a töredékidõ a nyolc órát meghaladja ezután is teljes összegû napidíjat kell elszámolni. Ha a szolgálati kiküldetésben
töltött idõ a 8 órát nem éri el, a napidíj fele jár. 

(3) Tartós kiküldetés esetén a kiküldetés minden napjára a teljes összegû napidíj jár.

10. Kiküldetéssel összefüggõ utazási költségtérítés

21. § (1) A pénzügyõr részére meg kell téríteni a kiküldetés során indokoltan felmerült utazási költséget.
(2) Az utazás során igénybe vehetõ közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerûségi szempontok

figyelembevételével – a kiküldetést elrendelõ írásban határozza meg.

22. § A kiküldetést teljesítõ részére a ténylegesen felmerült utazási költség menetjegy, helyjegy alapján fizethetõ ki.
Az utazással összefüggõ egyéb, indokoltan felmerült, utólag – az állományilletékes parancsnok által – engedélyezett
költségek eredeti számla vagy bizonylat alapján számolhatók el.

23. § (1) A magántulajdonban lévõ saját gépjármû szolgálati célra nem vehetõ igénybe.
(2) Nem számolható el utazási költség, ha a kiküldetés teljesítése szolgálati gépjármûvel történik.

11. Szállás költségtérítés

24. § (1) Ha a kiküldött pénzügyõr a többnapos vagy a tartós kiküldetése idején eredeti szolgálati helyére visszatérni azért nem
tud, mert szolgálati feladatainak napközbeni befejezése nem áll módjában, vagy a szolgálati érdek – ideértve
a költségtakarékosságot is – egyébként indokolja, jogosult szállás költségtérítésre.

(2) Szállás céljára elsõsorban a NAV szálláshelyeit kell igénybe venni. Ilyen szálláshely hiányában szálloda vagy más
szálláshely vehetõ igénybe. A szálloda, illetve a szálláshely árkategóriáját – gazdaságossági és célszerûségi
szempontok figyelembevételével – a szálloda által kínált szolgáltatások színvonalának és a szolgálatteljesítési hely
megközelíthetõségének szem elõtt tartásával kell megválasztani.

(3) Szállásköltség csak a szállás igénybevételét igazoló eredeti számla vagy bizonylat alapján számolható el.

(4) Ha a szállodai számla a kötelezõ reggeli árát is tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell.

(5) Nem számolható el szállásköltség az olyan éjszakára, amelyen a szálláshelyet térítésmentesen vették igénybe.

12. Egyéb költségek

25. § Egyéb költség címen a gépjármû parkolási (õrzési) díja, a szolgálati érdekû telefon, fax, távirati költség, valamint egyéb
elõre nem tervezhetõ, indokoltan felmerült, utólag engedélyezett költségek eredeti számla vagy bizonylat alapján
számolhatók el.

VI. FEJEZET
ÁTHELYEZETTEK ÉS VEZÉNYELTEK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

13. Közös szabályok

26. § (1) E Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a pénzügyõr szolgálati jogviszonyának módosítása (egyik szolgálati helyrõl
a másik szolgálati helyre való áthelyezés, magasabb beosztásba történõ kinevezés vagy vezénylés) szolgálati érdekbõl
történt.

2092 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám



(2) Az áthelyezéssel, vezényléssel kapcsolatos költségek:
a) amennyiben a pénzügyõr az új szolgálati helyére költözik, az átköltözéssel kapcsolatban költözési költségtérítés;
b) amennyiben a pénzügyõr új szolgálati helyére nem költözik át és a szolgálati helye a lakóhelyétõl eltér:

ba) különélési díj, valamint
bb) utazási költségtérítés

illeti meg.

14. Költözési költségtérítés

27. § A pénzügyõrt – a 26. § (1) bekezdése szerinti feltételek esetén – az átköltözéssel felmerülõ kiadásainak megtérítésére
költözési költségtérítés címén megilleti
a) a mindennapos életvitelhez szükséges ingóságok szállítási költsége,
b) a saját és vele közös háztartásban élõ, vele együtt költözõ közeli hozzátartozók egyszeri utazási költsége,
c) a költözési átalány.

28. § (1) Az ingóságok szállítását elsõsorban a NAV gépjármûvének igénybevételével kell biztosítani, ha ez nem lehetséges,
akkor az eredeti számlával igazolt költséget kell megtéríteni.

(2) Szállítási költség különösen a fuvarozási, a rakodási és a biztosítási költség.
(3) Szállítási költségként felszámítható az üres csomagolóeszközök és az igénybe vett szállítóeszközök korábbi szolgálati

helyre történõ visszaszállításának igazolt költsége is.

29. § Az utazási költséget 21. §–23. § szerint kell megtéríteni.

30. § (1) A költözési átalány a nem vagy nehezen számszerûsíthetõ költségeknek, továbbá a bútorok és más ingóságok fokozott 
elhasználódásának megtérítését szolgálja.

(2) A költözési átalány összege az illetményalap 100%-a.

31. § (1) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a költözési költségtérítések folyósítását akkor is, ha a pénzügyõr nem
az új szolgálati helyének megfelelõ településre, hanem annak vonzáskörzetébe költözik. Ez azonban a NAV részére
(költözési) többlet költséggel nem járhat akkor sem, ha késõbb a pénzügyõr átköltözik arra a településre, ahová
a szolgálati helye szerint eredetileg költöznie kellett volna.

(2) A szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán belül történõ áthelyezés, vezénylés esetén a pénzügyõr részére
a költözési költségtérítés nem engedélyezhetõ.

(3) Az ugyanazon szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ házastársak (pénzügyõr házaspár) együttes áthelyezése,
vezénylése esetében költözési költségtérítésre a házaspár azon tagja jogosult, akit az igénylésre közösen benyújtott
kérelemben megjelölnek.

32. § (1) Az áthelyezett, vezényelt részére a költözési átalány és az elõre látható szállítási költség együttes összegének
legfeljebb 80%-áig terjedõ elõleg adható.

(2) A felvett elõleget egy összegben vissza kell fizetni, ha a pénzügyõr az elõleg felvételétõl számított 30 naptári napon
belül az új szolgálati helyére nem költözött át.

15. Különélõk költségtérítése

33. § (1) Különélési díjra jogosult a szolgálati helyérõl más helységbe áthelyezett, vezényelt, nõs, férjezett vagy
családfenntartónak minõsülõ pénzügyõr, aki az új szolgálati helyén családjával nem tud együtt élni. E rendelet
alkalmazásában családfenntartónak minõsül az, aki a vele közös háztartásban élõ beteg, állandó ápolásra vagy
gondozásra szoruló közeli hozzátartozóját egyedül tartja el, ha a rászorulónak eltartásra kötelezhetõ más
hozzátartozója nincs, illetve, ha az ápolást vagy gondozást a más hozzátartozó nem tudja ellátni, és azt egészségügyi,
szociális intézmény nem látja el, és az áthelyezés vagy vezénylés az eltartott közeli hozzátartozó létfenntartását
veszélyeztetné.

(2) A családtól való különélésnek minõsül az élettárstól (Ptk. 685/A. §) való különélés is, ha a jogosult errõl az élettársával
együtt teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt közös nyilatkozatot tettek.
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(3) Különélési díj illeti meg azt az egyedülálló személyt, aki igazolja, hogy keresõképtelen és jövedelem nélküli szülõjét
vagy más eltartó nélküli kiskorú testvérét áthelyezése, vezénylése elõtt saját háztartásában tartotta el abban az
esetben, ha azoknak eltartásra kötelezhetõ és keresõképes más hozzátartozója nincs, és a pénzügyõr az új szolgálati
helyére lakás hiányában nem tudja õket átköltöztetni.

(4) A különélési díj a pénzügyõrnek az áthelyezés, vezénylés idõpontjától számított egy évig folyósítható. A különélési díj
további egy évre történõ folyósítását az állományilletékes parancsnok meghosszabbíthatja, ha fontos szolgálati érdek
miatt a különélés nem szüntethetõ meg.

(5) A különélési díj a tényleges szolgálatteljesítés napjára jár. A különélési díj napi összege a kiküldetést teljesítõk részére
adott napidíj összegével egyezik meg.

(6) E § alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, valamint a kiskorú testvér.

34. § (1) Ha az áthelyezett, vezényelt az új szolgálati helyérõl naponta családjához (lakóhelyére, tartózkodási helyére) úgy vissza 
tud érni, hogy ott legalább tíz órát eltölthet, különélési díj helyett utazási költségtérítésre jogosult.

(2) Az utazáshoz igénybe vehetõ és költségtérítés szempontjából irányadó közlekedési eszközt – a gazdaságosság és
a szolgálati érdek figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

(3) A különélõnek a családjához való utazás és onnan a szolgálati helyére történõ visszautazás költségét az utazási
költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

35. § Nem jogosult a hivatásos állomány tagja különélési díjra
a) a szabadság idejére,
b) egészségügyi szabadság idejére,
c) kórházban töltött napokra, továbbá,
d) ha a kiküldetési (kül- vagy belföldi) költségtérítés címén napidíjban részesül.

36. § (1) A különélõnek hetente egy alkalommal az állandó lakóhelyére (családjához) és onnan a szolgálati helyére történõ
visszautazás ténylegesen felmerült költségét a 40–41. §-okban meghatározott szabályok szerint kell megtéríteni.

(2) Ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyére a szolgálattételre való jelentkezéssel egy idõben átköltözni nem tud,
részére az átköltözés késõbbi idõpontban való lebonyolítása végett a lakóhelyére történõ egyszeri oda-vissza utazás
költségét is meg kell téríteni.

16. Utazási költségtérítés

37. § (1) A vezényléssel kapcsolatosan a NAV megtéríti az utazás során indokoltan felmerült utazási költségeket.
(2) A menetrend szerinti közlekedési eszközön történõ utazás költsége a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az eredeti jegy

leadása mellett, teljes összegben kerül megtérítésre a vezényelt részére.
(3) Hely- vagy pótjegyköteles közlekedési eszköz indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok elõzetes

engedélyével vehetõ igénybe. Az utazási költség megtérítésére az eredeti jegy és az arról szóló számla, egyszerûsített
számla leadása mellett kerül sor.

(4) A magántulajdonban lévõ saját gépjármûvet a vezénylés során az állományilletékes parancsnok elõzetes engedélye
alapján lehet igénybe venni. A magántulajdonban lévõ gépjármûvel történõ utazás engedélyezésére akkor kerülhet
sor, ha azzal az összes körülmény figyelembevétele mellett a NAV költségmegtakarítást ér el vagy az utazási idõ
tömegközlekedéssel sokkal hosszabb lenne.

(5) Saját gépjármûvel történõ utazás esetén a költségtérítés összege nem haladhatja meg a hatályos személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, bizonylat nélkül elszámolható, illetve adómentes mértéket.

(6) A helyi közösségi közlekedési eszköz utazási költsége kizárólag eredeti jegy vagy bérlet alapján számolható el. A helyi
közösségi közlekedési eszköz utazási költsége nem téríthetõ meg, ha a vezénylés szerinti új szolgálatteljesítési hely az
eredeti szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán belül található.

38. § Nem folyósítható utazási költségtérítés, ha az áthelyezett, vezényelt az új szolgálati helyén a felajánlott lakható és
a jogos lakásszükségletnek megfelelõ lakást nem fogadja el. A jogos lakásszükségletet kielégítõnek minõsül az a lakás
is, mely a régi szolgálati helyen lévõ lakással megegyezõ nagyságú és komfortfokozatú.
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VII. FEJEZET
EGYÉB, UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. Munkába járással kapcsolatos költségtérítés

39. §  (1) Az állományilletékes parancsnok elõzetes, írásbeli engedélyével helyközi munkába járás céljára saját gépjármû
igénybevétele engedélyezhetõ akkor, ha ezt a szolgálati feladatok teljesítése indokolja, illetve a NAV így
költségmegtakarítást ér el.

(2) Nem számolható el munkába járási költség arra az útszakaszra, amelyen a NAV által szervezett menetrend szerinti
személyszállítás biztosított.

(3) Az eltérõ munkarendben szolgálatot teljesítõ pénzügyõr a szolgálatteljesítés helyére utazással, munkába járással
kapcsolatos költségeinek megtérítésére a munkába járás szabályai szerint jogosult.

18. Szolgálati jellegû utazás

40. § (1) E rendelet alkalmazásában szolgálati jellegû utazás a szolgálati jogviszonnyal egyébként összefüggõ, de kiküldetésnek 
vagy munkába járásnak nem minõsülõ, a szolgálati hely közigazgatási határán túli utazás.

(2) Szolgálati jellegû utazás elrendelésére az állományilletékes parancsnok jogosult. A szolgálati jellegû utazást írásban
kell elrendelni.

(3) Szolgálati jellegû utazásnak minõsül:
a) egészségügyi ellátással kapcsolatos utazás;
b) ruházati ellátással kapcsolatos utazás;
c) továbbtanulók utazása;
d) rendkívüli utazás.

(4) A (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenõen szolgálati jellegû utazással összefüggésben költségtérítésre kizárólag
az állományilletékes parancsnok elõzetes, írásbeli engedélyével kerülhet sor.

19. Egészségügyi ellátással kapcsolatos költségtérítés

41. § (1) A pénzügyõr a szolgálatteljesítéssel összefüggõ kötelezõ szûrõvizsgálatra berendelt tagja a kiküldötteket megilletõ
költségtérítés szerint jogosult költségeinek megtérítésére.

(2) A pénzügyõr részére a vezényelteket megilletõ utazási költségtérítés szerint meg kell téríteni évente legfeljebb két
alkalommal a gyógyító-megelõzõ kezelés, a kórházi ellátás, a gyógyfürdõbe utalás, a gyógyászati segédeszközzel való
ellátás, a gyógyintézetbe utalás, a kondicionálás, regenerálás céljából végrehajtott utazás költségét.

(3) Az egészségügyi szabadságon lévõ pénzügyõrnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos utazása nem számít
szolgálatteljesítési idõnek.

20. Ruházati ellátással kapcsolatos utazási költségtérítés

42. § A pénzügyõrnek az egyenruházati cikkek készítésével, beszerzésével, illetõleg a kötelezõ felszerelési tárgyak
vásárlásával kapcsolatos utazási költségét – ha a szolgálati helyen ilyen beszerzési lehetõség nincs – a kiküldöttekre
vonatkozó szabályok szerint évente legfeljebb két alkalommal meg kell téríteni.

21. Továbbtanulók költségtérítése

43. § (1) Ha a pénzügyõrt a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által szervezett tanfolyam elvégzésére vagy egyéb
képzésben való részvételre kötelezték, részére meg kell téríteni a képzési formák kötelezõ foglalkozásaira, vizsgáira
való utazások költségét.

(2) A hivatásos állománynak a Hszt. 73. § (2) bekezdése alapján továbbképzésre vezényelt tagja részére a vezénylés
szabályai szerint kell téríteni a ténylegesen felmerült, indokolt és igazolt költségét.

(3) Ha a pénzügyõrrel tanulmányi szerzõdést kötöttek, akkor részére legfeljebb a konzultációkra, vizsgákra utazással
kapcsolatos költség téríthetõ meg.
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22. Rendkívüli utazási költség

44. § Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti az utazási többletköltség elszámolását, ha a szolgálati feladatok
végrehajtása miatt a szokásos szolgálatteljesítési idõtõl eltérõ idõpontban kell a szolgálatteljesítés helyén jelen lenni,
és emiatt utazási többletköltség merül fel.

23. Egyéb költségtérítés

45. § A pénzügyõr részére meg kell téríteni a szabadságról, a munkaszüneti és pihenõnapról történõ visszarendeléssel
kapcsolatos költségét – így különösen az utazási költségét –, továbbá az elõre kifizetett és a visszarendelés miatt
igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem téríthetõ igazolt ellenértékét.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VIII. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETÕ RENDELKEZÉSEK

46. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

47. § E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai részére
járó egyes költségtérítésekrõl szóló 22/2001. (VI. 15.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári
napban  való határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról

Az 1.  § tekintetében az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosítása
tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának
részletes szabályairól  szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10.  § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § h) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2.  § tekintetében az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
módosítása tekintetében a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73.  § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól  szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4.  § tekintetében a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  §
(2) bekezdés b) és f) pontjában, továbbá a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk
tanúsításáról  szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdésének e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73.  § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
az 5.  § tekintetében az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása tekintetében a szerencsejáték szervezésérõl  szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 38.  § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 6.  § tekintetében az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási
díjáról  szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.  § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7.  § tekintetében a függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény
235.  § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 8.  § tekintetében a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl  szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124.  § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 9.  § tekintetében az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 21/2009. (IX. 30.)
SZMM rendelet módosítása tekintetében az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény 16.  §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 10.  § tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló
2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása tekintetében az ágazati párbeszéd
bizottságokról és a középszintû szociális párbeszédrõl  szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29.  §-ában, valamint a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § o) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva,
a 11.  § tekintetében a törzskönyvi nyilvántartásról  szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról 
 szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel
egyetértésben,
a 12.  § tekintetében a gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása
tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  §
h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 13.  § tekintetében a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi
CXII. törvény 235.  § (2) bekezdés h) pontjában és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 235.  §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10.  § (1) bekezdésében
a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 4. melléklet 8. b) pontjában az „5 munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

2.  § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet
a 20.  § (1) bekezdésben a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg, a 20.  § (3) bekezdésben
a „három munkanapon belül és legalább öt munkanappal” szövegrész helyébe az „5 napon belül és legalább 8 nappal”
szöveg, a 20.  § (4) bekezdésben a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg lép.
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3.  § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól  szóló 44/2004. (XII. 20.) PM
rendelet 2.  § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 2.  § (5) bekezdésben
az „5 munkanap” szövegrész helyébe a „8 nap” szöveg, a 6.  § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe 
a „15 napon” szöveg, a 7.  § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 7.  § (3) bekezdésében a „5 munkanapon” szövegrészek
helyébe a „8 napon” szöveg lép.

4.  § A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 36.  § (3) bekezdésben a „tíz munkanap” szövegrész helyébe
a „15 nap” szöveg, a 36.  § (7) bekezdésben a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 37.  §
(1) bekezdésben a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „5 nappal” szöveg lép.

5.  § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 22/A.  § (7) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe
a „8 napon” szöveg, a 47.  § (2) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

6.  § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
 szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 13.  § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg, a 14.  § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész
helyébe a „8 napon” szöveg, a 14.  § (3) bekezdésben az „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

7.  § A függõ és független biztosításközvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2.  § (7) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 10.  §
(3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 11.  §-ban a „8 munkanapon”
szövegrészek helyébe a „8 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 11/B.  §
(1) bekezdésében a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 11/B.  § (2) bekezdésében
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „2 hónapon”
szöveg lép.

8.  § A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl  szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet 3.  §-ában a „22 munkanapon” szövegrészek helyébe a „30 napon”
szöveg, a „22 munkanapos” szövegrész helyébe a „30 napos” szöveg, a 4.  § (1) bekezdésben a „22 munkanapon”
szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 6.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon”
szöveg, a 7.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 8.  § (2) bekezdésben
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a 8.  § (4) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész
helyébe a „30 napon” szöveg, a 8.  § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

9.  § Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról  szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 21/2009. (IX. 30.) SZMM
rendelet 3.  § (3) bekezdésben az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg, a „húsz munkanap”
szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 3.  § (5) bekezdés b) pontjában a „tíz munkanapos” szövegrész helyébe
a „15 napos” szöveg lép.

10.  § Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló 2009. évi
LXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 5.  § (1) bekezdésben az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a „húsz munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 8.  §
(3) bekezdésben a „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg a „húsz munkanap” szövegrész helyébe
a „30 nap” szöveg lép.

11.  § A törzskönyvi nyilvántartásról  szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet 14.  § (1) bekezdésben az „öt munkanapon”
szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

12.  § A gázszerelõk engedélyezésérõl és nyilvántartásáról  szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 4.  §-ban
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.
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13.  § A pénzügyi szolgáltatás közvetítõi hatósági képzés követelményrendszerérõl és a hatósági vizsgáról  szóló 18/2010.
(IV. 29.) PM rendelet 3.  § (4) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 18.  §-ban
a „8 munkanapon” szövegrészek helyébe a „15 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon”
szöveg, a 20.  § (1) bekezdésben a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 20.  § (2) bekezdésben
a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szöveg helyébe a „2 hónap” szöveg
lép.

14.  § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

15.  § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség 
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a munkavédelmi jellegû bírságok felhasználására

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 80. §
(2) bekezdése és a munkavédelmi jellegû bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló
32/2009. (XII. 23.) SZMM rendeletben foglaltak alapján

pályázatot hirdet

az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására.

Általános feltételek
1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje

1.1. A pályázatokat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére (1134.  Budapest, Váci út 45. „C” épület) írásban,
hat példányban (1 pld. eredeti + 5 pld. másolat) kell benyújtani.

1.2. A benyújtás határideje: 2011. január 31.

1.3. A megjelölt határidõ után érkezett, a támogatható célok közé nem sorolható, valamint az elõírtakhoz képest hiányosan
beérkezõ pályázatok nem vehetõk figyelembe.

1.4. A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága
javaslatának figyelembe vételével a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a pályázat benyújtási határidejétõl számított
90 munkanapon belül dönt.

1.5. A döntésrõl a pályázók a döntés meghozatalától számított 30 munkanapon belül levélben értesülnek, a pályázat
eredményét ezzel egyidejûleg a Nemzetgazdasági Minisztérium a Hivatalos Értesítõben, továbbá a honlapján, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMF honlapján közzéteszi.

2. A támogatás célja, keretösszege

2.1. A pályázatra fordítható keretösszeg 725 515 E Ft, amelybõl kamatmentesen visszatérítendõ, vagy vissza nem térítendõ
támogatás is adható. 

2.2. A támogatás felhasználható különösen:
– a munkaeszközök és védõeszközök, a technológiák, a technológiában felhasznált és keletkezett anyagok, a munka világában

fellépõ új kockázati tényezõk kutatására, megelõzõ vizsgálati módszerekkel történõ értékelésére,
– a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelõzését szolgáló tájékoztatásra, továbbá a munkavédelmi célú ismeretterjesztésre,

képzésre, továbbképzésre, kutatásra,
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– az Európai Közösség munkavédelmi elõírásainak megfelelõ, a megelõzésre irányuló helyes gyakorlat átvételére, illetve a
vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek támogatására ennek megvalósításában.

2.3. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek besorolhatóak a 2.2. pontban meghatározott, kiemelt témakörök
valamelyikébe.

3. Általános támogatási feltételek

3.1. Támogatás a belföldi székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam területén
székhellyel és Magyarország területén telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók részére nyújtható.

3.2. Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak gazdasági jellegû tevékenységekhez nyújtott) támogatás csekély
összegû támogatásnak minõsül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88.
cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L  379.,2006.12. 28., 5-10.o.) tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget, illetve a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Minden
egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt
odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

A de minimis (csekély összegû) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami
támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelõzõen az érintett
vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás
által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis)
támogatásról.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban
(a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedõ vállalkozások,
(b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. sz. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével

foglalkozó vállalkozások,
(c) a (b) pontban meghatározott termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedõ vállalkozások, amennyiben a

támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ,

(d) a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások,
továbbá a támogatás nem vehetõ igénybe
(e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez,
(f) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatások esetében,
(g)  a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások esetén a teherszállító jármûvek megvásárlásához,
(h)  valamint a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megsegítésére1. 
A támogatottnak a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzõdés megkötését megelõzõ három pénzügyi

évben milyen összegû „de minimis” támogatásban részesült. 
A támogatottnak a csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követõ

10 évig meg kell õriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles benyújtani.

3.3. A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvetõ gazdasági mûködésének
fenntartását.

3.4. Nem támogatható az olyan pályázat, amely olyan munkavédelmi követelmények megvalósításának támogatását igényli,
amelyek teljesítésére a pályázó a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles.

1 A nehéz helyzetben lévõ vállalkozás fogalmát az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
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3.5. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a pályázat benyújtása elõtti három naptári évben a munkavédelmi
jogszabályok (pl. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény) megsértése miatt jogerõsen legalább 500 000 forint
munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek.

3.6. A pályázaton végelszámolás, csõdeljárás (ideértve az adósságrendezési eljárást is) vagy felszámolási eljárás alatt álló, illetve
köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt.

3.7. A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell, hogy teremtsenek a pályázati cél
megvalósulására.

3.8. A támogatás olyan pályamûre nyújtható (legyen az technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a
benyújtás idõpontjában még nem kezdõdött meg. 

3.9. Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelõen, szerzõdésben meghatározott ütemezésben használható fel,
átütemezésére csak rendkívül indokolt ok alapján kerülhet sor.

3.10. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezettel a támogatás összegérõl, felhasználásának feltételeirõl,
pénzügyi teljesítésérõl, ütemezésérõl az OMMF támogatási szerzõdést kössön.

3.11. A 3.10. pont szerint létrejött szerzõdéstõl az OMMF a szerzõdésekre vonatkozó polgári jogi szabályozás szerint elállhat, így
különösen ha

a) a támogatásban részesülõ pályázó a szerzõdés megkötésétõl számított 3 hónapon belül a teljesítést nem kezdi meg,
b) hamis vagy a valóságnak meg nem felelõ adatot szolgáltat, illetve
c) a vállalt feladat meghiúsulása vagy a teljesítés tartós akadályozását elõidézõ körülmény a kedvezményezettnek felróható

okból következik be.

3.12. Általános, széleskörû, aktualitását megõrzõ munkavédelmi ismeretek bemutatásáról szóló, teljes egészében vissza nem
térítendõ támogatásra pályázó, ingyenes terjesztésre szánt pályázati munkák (mûfaji megkötés nélkül: pl. szakirodalmi,
tudományos mû, filmalkotás és más audiovizuális mû, fotómûvészeti alkotás stb.) esetében támogatás akkor nyújtható, ha a
pályázó vállalja, hogy az ezen feltételeknek megfelelõ, elkészült pályázati munkát az OMMF rendelkezésére bocsátja abból a célból,
hogy azt az OMMF a honlapján, a minél szélesebb körû megismerés lehetõségének biztosítása céljából – megtekintésre –
közzétegye.

II. Részletes feltételek és bírálati szempontok 

1. A támogatás mértéke

1.1. A I./ 2.2. pontban meghatározott célokra a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak legfeljebb 70%-áig adható
támogatás. Ez a korlátozás nem vonatkozik a nem üzletszerû hasznosításra irányuló tevékenység körében megvalósított
támogatási célokra, amelyek esetében a támogatás felsõ határa a megvalósítás költségeinek és ráfordításainak 100%-a is lehet.

1.2. A támogatásból konferencia, tájékoztató elõadás szervezésekor nem finanszírozható a szállás, étkezés, a résztvevõk utazási
költsége, azonban támogatás kérhetõ az elõadás megfelelõ körülményeinek megteremtésére (pl. elõadóterem bérlete), illetve a
meghívott elõadók tiszteletdíjára, valamint a résztvevõk számára készített írásos tájékoztatóra.

1.3. A támogatásból a pályázati munkának az OMMF honlapján történõ közzététel technikai feltételeinek megfelelõ
adathordozó, illetve erre történõ másolásának költségei is támogathatók.

Kiemelten támogatható célok

2.1. Kockázatértékelést megkönnyítõ kiadványok összegyûjtése, értékelése, különös tekintettel az egységes kockázatértékelési
gyakorlat megalapozására, és a munkahelyi balesetbiztosítás bevezetésének elõkészítésére.

2.2. A biztonsághoz, egészséghez, mint értékhez fûzõdõ viszony és magatartásforma népszerûsítése, az egészségre és a
kockázatok elkerülésére, megfelelõ kezelésére, a munkavédelemre hangsúlyt helyezõ társadalmi kultúra megalapozása, a
tudatformálás megerõsítése. 

2.3. A munkabalesetben megsérültek és elhunytak emlékének ápolását, megõrzését célzó relikviák, és ezzel kapcsolatos
rendezvények megtartása.
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2.4. A munkahelyi stressz megelõzését célzó hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyûjtése, és ezek figyelembevételével a
munkáltatók helyes stresszkezelésre történõ felkészítése.

2.5. Munkavédelmi képviselõk (bizottságok), munkavédelmi szakemberek képzése, gyakorlati és elméleti kérdések
megoldásában felkészítése, kommunikációs készségfejlesztõ, konfliktuskezelõ tréningje.

2.6. A munkavédelmi ismeretek közoktatásban való megjelenítésének elõsegítése érdekében – pedagógusok számára – a
munkavédelem célját, tárgyát, jelentõségét, a megelõzés fontosságát bemutató oktatási segédanyag készítése, az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium jóváhagyása céljából. 

2.7. Az Európai Közösség munkavédelmi elõírásainak való megfelelés további segítése, a vállalkozások és a munkavédelemben
érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítése. A karbantartás, mint kiemelt feladat; 2011-ben konferenciasorozat szervezése
az Európai Munkavédelmi Hét keretében.

2.8. A munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenységet végzõk számára, az egységes és helyes gyakorlat általánossá
tétele érdekében legalább három, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi. XCIII. törvényben meghatározott feladathoz kapcsolódó
komplex módszertani kézikönyv elkészítése.

2.9. A mikro-, kis– és középvállalkozások munkáltatóinak munkavédelmi támogatása érdekében tanulmány készítése arra
vonatkozóan, hogy milyen jellegû és tartalmú munkavédelmi szolgáltatások igénybevétele szükséges és alkalmas hatékony helyi
megelõzési gyakorlat megvalósításához – figyelemmel ezen gazdálkodó szervezetek sajátosságaira.

2.10. A munkaeszközök és védõeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatása, fejlesztése. 

2.11. A foglalkozási betegségek bejelentésével kapcsolatos aluljelentettség okainak (mûködési, szakmai, jogszabályi,
finanszírozási környezetre is kiterjedõ) feltárására, elemzésére irányuló tanulmány elkészítése.

2.12. A munkavédelmi biztonsági szabályzatok egységesítése érdekében javaslat a biztonsági szabályzatok felépítésére,
tartalmára, az aktuális jogszabályokkal és munkavédelmi szabványokkal való kapcsolatára.

2.13. A már jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldások, módszerek minél szélesebb körben való terjesztése és tudatosítása.

2.14. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor munkáját segítõ módszertani útmutató elkészítése.

2.15. A hátrányos helyzetû, tartósan álláskeresõ, aktív korú személyek munkaerõpiacra való visszavezetésére, a
munkahelyteremtést támogató projektek bõvítésére, és a feketemunka visszaszorítására irányuló állami programok keretében
foglalkoztatottak egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzése körülményeinek fejlesztése.

3. A pályázat tartalmi követelményei

3.1. A pályázatokat a felhívásban megadott határidõig a Melléklet szerinti kitöltött Adatlappal együtt kell benyújtani. 

3.2. A pályázathoz mellékelni kell
a) a pályázó nyilatkozatát a pályázatában foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és

hitelességérõl;
b) a pályázónak és vezetõinek, tulajdonosainak és a tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, fõbb gazdálkodási adatait;
c) fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázó tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó, a támogatandó

fejlesztést tartalmazó üzleti tervét;
d) a pályázat tárgyát képezõ támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, összköltségét, saját

forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét;
e) a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt;
f) költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát;
g) a pályázati felhívásban megjelölt vagy a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adatot vagy dokumentumot;
h) a pályázati munkának az OMMF honlapján történõ megjelenítése (I. 3.12. pont) esetén a pályamû vagyoni jogaival rendelkezõ,

illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az OMMF honlapján történõ megjelenítésre az OMMF részére idõben korlátlan
felhasználási engedélyt ad, illetve arról, hogy a felhasználási jog magában foglalja a honlapon történõ megjelenítés, eltávolítás
jogát;

i) nyilatkozat arról, hogy a pályázati munkának az OMMF honlapján történõ megjelenítése esetén a közzététel technikai
feltételeinek megfelelõ adathordozón a pályamûvet – a támogatás elnyerése esetén – az OMMF-nek szerzõdés teljesítése során
átadja.
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j) nyilatkozat arról, hogy az elõzõ három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma
nem haladja meg a 200 000, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

3.3. A hiányosan vagy nem megfelelõ tartalommal benyújtott pályázatoknál hiánypótlásra legkésõbb a pályázat benyújtási
határidejétõl számított 15 munkanapon belül van lehetõség.

4. Bírálat

4.1. A bírálók a szakmailag megalapozott, újszerû, valamint a megelõzést szolgáló megoldást tartalmazó pályázatoknál a bírálat
során az alábbi szempontokat veszik figyelembe, illetve elõnyben részesítik:

– A pályázati feltételrendszernek megfelelõen elkészített pályázatot.

– A megelõzést elõsegítõ, ingyenes ismeretterjesztésre szánt anyagoknál az egységnyi kiadványra jutó kedvezõ költséget.

– Tájékoztató elõadás, konferencia rendezéséhez a rendezvény hatókörének nagyságát.

– A munkavédelem országos ismertségét javító programhoz magas minõségi színvonalú, igényes kivitelezésû marketing eszköz
megvalósítását.

– A költségvetés kidolgozásának részletességét, költséghatékony megvalósítás tervezését.

4.2. A szerzõdés teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerû felhasználását az OMMF pályázatkezelõ útján ellenõrzi. Az
ellenõrzési jogosultság nem érinti az Állami Számvevõszék, illetve a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogszabályban foglalt
ellenõrzési jogosítványait.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelõ ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es
telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

Tekintettel a Pályázatkezelõ személyében lehetségesen bekövetkezõ változásokra, kérjük, hogy kövessék figyelemmel
a www.esza.hu oldalon megjelenõ tájékoztatásokat.

Melléklet: 1 db adatlap

Or szá gos Mun ka vé del mi 
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség
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Melléklet 

ADATLAP
a munkavédelmi jellegû bírság felhasználására benyújtott pályázathoz 

1. A pályázó neve:
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Székhelye, telephelye, fióktelepe: .................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványának száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
Statisztikai számjele:............................................................................................................................................................................................................
Adószáma:...............................................................................................................................................................................................................................
Bankszámlájának száma: ..............................................................................………........                    
Felelõs vezetõ neve: ............................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõjének neve: ........................................................................................................................................................................................................
Telefon– és faxszáma, e-mail címe: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. A pályázati program címe, a pályázati cél megnevezése: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Kérjük, jelölje meg, mely területen kíván megvalósítani programot!
c  munkabiztonság
c  munkaegészségügy

Kérjük, jelölje meg, hogy megvalósítandó programja az alábbiak közül, mely célt szolgálja! (Kérjük, csak EGY célt jelöljön
meg, azt, amelyik leginkább jellemzõ pályázatára!)

c 2.1. Kockázatértékelést megkönnyítõ kiadványok összegyûjtése, értékelése, különös tekintettel az egységes
kockázatértékelési gyakorlat megalapozására, és a munkahelyi balesetbiztosítás bevezetésének elõkészítésére.

c 2.2. A biztonsághoz, egészséghez, mint értékhez fûzõdõ viszony és magatartásforma népszerûsítése, az egészségre és
a kockázatok elkerülésére, megfelelõ kezelésére, a munkavédelemre hangsúlyt helyezõ társadalmi kultúra megalapozása,
a tudatformálás megerõsítése. 

c 2.3. A munkabalesetben megsérültek és elhunytak emlékének ápolását, megõrzését célzó relikviák, és ezzel
kapcsolatos rendezvények megtartása.

c 2.4. A munkahelyi stressz megelõzését célzó hazai és nemzetközi tapasztalatok összegyûjtése, és ezek
figyelembevételével a munkáltatók helyes stresszkezelésre történõ felkészítése.

c 2.5. Munkavédelmi képviselõk (bizottságok), munkavédelmi szakemberek képzése, gyakorlati és elméleti kérdések
megoldásában felkészítése, kommunikációs készségfejlesztõ, konfliktuskezelõ tréningje.

c 2.6. A munkavédelmi ismeretek közoktatásban való megjelenítésének elõsegítése érdekében – pedagógusok számára
– a munkavédelem célját, tárgyát, jelentõségét, a megelõzés fontosságát bemutató oktatási segédanyag készítése, az
oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium jóváhagyása céljából. 

c 2.7. Az Európai Közösség munkavédelmi elõírásainak való megfelelés további segítése, a vállalkozások és a
munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítése. A karbantartás, mint kiemelt feladat; 2011-ben
konferenciasorozat szervezése az Európai Munkavédelmi Hét keretében.
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c 2.8. A munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenységet végzõk számára, az egységes és helyes gyakorlat
általánossá tétele érdekében legalább három, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi. XCIII. törvényben meghatározott
feladathoz kapcsolódó komplex módszertani kézikönyv elkészítése.

c 2.9. A mikro-, kis– és középvállalkozások munkáltatóinak munkavédelmi támogatása érdekében tanulmány készítése
arra vonatkozóan, hogy milyen jellegû és tartalmú munkavédelmi szolgáltatások igénybevétele szükséges és alkalmas
hatékony helyi megelõzési gyakorlat megvalósításához – figyelemmel ezen gazdálkodó szervezetek sajátosságaira.

c 2.10. A munkaeszközök és védõeszközök, technológiák munkavédelmi célú kutatása, fejlesztése. 

c 2.11. A foglalkozási betegségek bejelentésével kapcsolatos aluljelentettség okainak (mûködési, szakmai, jogszabályi,
finanszírozási környezetre is kiterjedõ) feltárására, elemzésére irányuló tanulmány elkészítése.

c 2.12. A munkavédelmi biztonsági szabályzatok egységesítése érdekében javaslat a biztonsági szabályzatok
felépítésére, tartalmára, az aktuális jogszabályokkal és munkavédelmi szabványokkal való kapcsolatára.

c 2.13. A már jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldások, módszerek minél szélesebb körben való terjesztése és
tudatosítása.

c 2.14. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor munkáját segítõ módszertani útmutató elkészítése.

c 2.15. A hátrányos helyzetû, tartósan álláskeresõ, aktív korú személyek munkaerõpiacra való visszavezetésére, a
munkahelyteremtést támogató projektek bõvítésére, és a feketemunka visszaszorítására irányuló állami programok
keretében foglalkoztatottak egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzése körülményeinek fejlesztése.

c Egyéb, éspedig:
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

3. 
 

A támogatás finanszírozása  

A pályázati program teljes költsége:             ..................... E Ft
Saját forrás:             ..................... E Ft
Egyéb forrás:             ..................... E Ft
Igényelt támogatás:             ..................... E Ft
ebbõl: 

kamatmentesen visszatérítendõ             ..................... E Ft
vissza nem térítendõ             ..................... E Ft

4. Az igényelt támogatás formája, az igénybevétel ütemezése, visszatérítendõ támogatás esetén a visszafizetés ütemezése
és garanciái:

5. Kérjük, a pályázati felhívás 3.2. pontja alapján csatolja pályázatához az alábbi mellékleteket! 
5.1. A pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetése;
5.2. A pályázott témakörben a jártasságot igazoló referenciamunkák felsorolása;
5.3. A pályázónak és vezetõinek, tulajdonosainak és a tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatása, fõbb gazdálkodási és
foglalkoztatási adatai;
5.4. A pályázó pénzügyi helyzetének rövid összefoglalása; 
5.5. Fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázó tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó, a
támogatandó fejlesztést tartalmazó üzleti terve;
5.6. A pályázat tárgyát képezõ támogatandó cél bemutatása, megvalósításának helye, megvalósítási terve, összköltsége,
saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formája és összege;
5.7. Megpályázott támogatás összegére vonatkozó igény;
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5.8. Költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozata;
5.9. A pályázati felhívásban megjelölt vagy a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adat vagy dokumentum;
5.10. A pályázó nyilatkozata az alábbiakról
a) a pályázatában foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl;
b) a pályázati munkának az OMMF honlapján történõ megjelenítése (I. 3.12. pont) esetén a pályamû vagyoni jogaival
rendelkezõ, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy az OMMF honlapján történõ megjelenítésre az OMMF részére
idõben korlátlan felhasználási engedélyt ad, illetve arról, hogy a felhasználási jog magában foglalja a honlapon történõ
megjelenítés, eltávolítás jogát;
c) a pályázati munkának az OMMF honlapján történõ megjelenítése esetén a közzététel technikai feltételeinek megfelelõ
adathordozón a pályamûvet – a támogatás elnyerése esetén – az OMMF-nek szerzõdés teljesítése során átadja;
d) a megjelölt pályázati célra mikor és hol nyújtott be eredményesen pályázatot;
e) a pályázati cél keretein belül visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összege, amivel a támogatást csökkentett
összegben veszi igénybe;
f) annak tudomásulvétele, hogy a támogatásról szerzõdésben kell megállapodni, a támogatás kedvezményezettjének
megnevezése, a támogatás tárgya és a támogatás összege nyilvánosságra hozható;
g) a pályázó a szállítási ágazatban tevékenységet nem folytat és a támogatást nem fordítja exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységre;
h) a pályázó által az elõzõ három pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem
haladja meg a 200 000 eurónak megfelelõ, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.

 6.  a) Rendelkezik-e a szükséges hatósági engedéllyel azon tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez,
amelyre a pályázatát benyújtotta?

 _

  b) Áll-e felszámolási eljárás, csõdeljárás (ideértve az adósságrendezési eljárást is) vagy végelszámolás
alatt?

 _

  c) Megállapította-e a támogatást nyújtó szerv a pályázóval szemben, hogy a pályázat benyújtását
megelõzõ öt naptári éven belül költségvetésbõl juttatott bármely támogatással összefüggésben a
támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette?

 _

  d) Fennáll-e 60 napot meghaladó köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett)?

 _

  e) Kötelezték-e a pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül jogerõsen összesen legalább
500 000 Ft összegû munkavédelmi bírság megfizetésére?

 _

f) Kötelezték-e a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési 
kötelezettség elmulasztásával, illetve a külföldiek foglalkoztatásával összefüggõ kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban a pályázat benyújtását megelõzõ három éven belül meghozott jogerõs
közigazgatási, illetõleg bírósági határozatban megállapított munkaügyi bírság megfizetésére? 

_

  g) Az elbírálást megelõzõ 5 éven belül volt-e olyan pályázat útján elnyert támogatása, amelyet
szerzõdésszegés miatt visszavontak?

 _

7.  A pályázatban ajánlott program lebonyolítása:  
  – a program kezdési idõpontja:  ...........................
  – a befejezés idõpontja:  ...........................

.............................................., .......... év .......... hónap .......... nap

P. H

...................................................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szonöt év alatt szin te tag jává vált a Ken nedy csa ládnak, akik leg inkább mégis a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va -
sót, mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin -
tést ad nak, kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és
szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban
(tel.: 318-8411), illetve meg rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 fo rint áfá val) ................ példányban, és kérem,
jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .............................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz-
hezvétele után, 8 na pon be lül át utaljuk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadónak a szám lán fel -
tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rende-
les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 2688 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2688 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 1995 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1995 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás



1. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2111

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2898 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A szerkesztésért felel a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztõsége.
Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
2011. évi éves elõfizetési díj: 59 976 Ft, fél évre: 29 988 Ft.
Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas módon megrende-
léséhez mellékelni.
HU ISSN 0133-8544
11. 0146 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2011. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális Közlöny 36 036 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 38 304 Ft/év

Nemzetgazdasági Közlöny 59 976 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 14 112 Ft/év

CD-Cégközlöny
ACégközlöny közleményeinekhetentemegjelenõ, oldalhû gyûjteményeCD-n, melyenaközleményekgyors megtalálását keresõfunkció segíti.

ACD 2011. éviéves elõfizetésidíjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

AMAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályokhivatalos számítógépes gyûjteményének2011. éviéves elõfizetésidíjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2011. évi éves elõfizetési díjai*
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

* A Magyar Közlöny elõfizetõk 25% kedvezményben részesülnek az MHJ DVD 2011-re vonatkozó elõfizetési árából.


