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2011. évi XC. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

1. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény)

2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E törvény alkalmazásában

a) helyi önkormányzat: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. §-ának

(1) bekezdésében meghatározott önkormányzat;

b) adósságrendezés: az adósságrendezési eljárás azon szakasza, amely a bíróság adósságrendezést megindító

végzésének Cégközlönyben való közzétételével [10. § (1) bekezdés] kezdõdik;

c) hitelezõ: az adósságrendezés megindításának idõpontjáig az, akinek a helyi önkormányzattal vagy annak

költségvetési szervével szemben vagyoni követelése áll fenn; az adósságrendezés megindításának idõpontját

követõen az, aki a követelését a hitelezõi igény bejelentésére nyitva álló határidõ alatt bejelentette, és azt a pénzügyi

gondnok elfogadta, illetve követelésének jogerõs elbírálásáig az is, akinek az igénye vitatott;

d) vagyon: a helyi önkormányzatnak az adósságrendezés megindításának idõpontjában meglévõ és az eljárás alatt

szerzett azon vagyontárgyai, amelyeket a számvitelrõl szóló törvény befektetett, vagy forgóeszköznek minõsít;

e) adósságrendezésbe nem vonható vagyon:

ea) az állam tulajdonából a helyi önkormányzat tulajdonába került lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek;

eb) olyan feladat ellátásához kapcsolódó vagyon, melyhez az állam támogatást, hozzájárulást biztosít;

ec) az adósságrendezés alatt álló helyi önkormányzat részvételével mûködõ, az adósságrendezés alá vont helyi

önkormányzat költségvetésében megjelenõ helyi önkormányzati társulások bevételei és pénzeszközei; az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat költségvetésében megjelenõ helyi kisebbségi önkormányzat(ok)

bevételei és pénzeszközei;

ed) az adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat vagy költségvetési szerve gesztori közremûködése mellett

támogatásban részesített, a megvalósítás szakaszában álló, pályázaton elnyert, kizárólagosan célhoz kötötten

– törvényben meghatározott kötelezõ feladat ellátásához kapcsolódóan – felhasználható fejlesztési és mûködési

források önerõ- és támogatásrésze;

ee) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény és a Magyar Katolikus

Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokból, és az e célra elkülönített költségvetési keret

felosztásáról szóló 1049/2004. (V. 14.) Korm. határozat alapján a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése céljából helyi önkormányzat részére juttatott, elkülönítetten kezelt összeg, függetlenül attól, hogy azok az

adósságrendezési eljárást megelõzõen, vagy az eljárás alatt kerülnek az adósságrendezéssel érintett helyi

önkormányzathoz, helyi önkormányzati költségvetési szervhez;

f) adósságrendezésbe vonható vagyon: törvényben meghatározott forgalomképtelen törzsvagyon feletti, valamint a

hatósági feladatok és az alapvetõ lakossági szolgáltatások ellátásához szükséges vagyon feletti forgalomképes vagyonrész;

g) adósságrendezésbe vonható bevétel: a helyi önkormányzatot megilletõ az Ötv. 82. § (1) bekezdésében

meghatározott saját bevételek tárgyévben beszedett, vagy követelésként fennálló összege, valamint az Ötv. 83. §-ban

szereplõ átengedett központi adókból származó bevétel az adósságrendezési eljárás megindításától a bejelentett

hitelezõi követelések megtérüléséig;

h) reorganizációs hitel: a reorganizációs költségvetés és a hitelezõi egyezség létrejöttének biztosításához szükséges

hitel, beleértve az adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzat lejárttá tett hiteleinek és kötvényeinek

kiváltására szolgáló hitelt is.”

2. § A Har. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a 4. § (2) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt helyzet az esedékességet követõ 90. napon, illetve a

c)–d) pontban megjelölt helyzet a bekövetkezését követõ 30. napon is fennáll, a polgármester – a képviselõ-testület

döntése alapján – 8 napon belül köteles az adósság rendezési eljárást kezdeményezni. Errõl egyidejûleg a lakosságot

a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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3. § A Har. törvény 5. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a polgármester vagy az ülés levezetésére megválasztott levezetõ elnök az Ötv. 12. § (2) bekezdésében

meghatározott bármely kötelezettségét nem teljesíti, a bíróság – esetenként – ötszázezer forintig terjedõ

pénzbírsággal sújthatja.”

4. § A Har. törvény 8. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha]

„c) a polgármester a képviselõ-testület felhatalmazása nélkül járt el;”

5. § A Har. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságrendezés megindításának idõpontjában a helyi önkormányzat ingatlanán és egyéb vagyontárgyain

fennálló zálogjog, valamint szerzõdésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási és vételi jog

megszûnik. Az óvadék tárgyából az adósságrendezési eljárás megindításától számított 30 napon belül lehet kielégítést

szerezni. A szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárást a polgármester kezdeményezi. A zálogjog megszûnése nem

érinti a zálogjoggal biztosított követelés kielégítési rangsorban [31. § (1) bek. b) pont] elfoglalt helyét.”

6. § A Har. törvény 14. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A pénzügyi gondnok]

„g) tájékoztatja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervet, ha a képviselõ-testület vagy az

adósságrendezési bizottság bármely tagja az e törvényben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti;”

7. § A Har. törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat a válságköltségvetésébõl – a (3) bekezdésben foglalt

feltételek figyelembevételével – az alábbi kiadásokat finanszírozhatja:

a) az e törvény mellékletében felsorolt, és számára külön törvényben kötelezõen elõírt feladatok mûködési kiadásait;

b) a helyi önkormányzatnál vagy az általa fenntartott költségvetési szervnél nyilvántartott olyan pénzeszközök

felhasználását, amely pénzeszközök nem a helyi önkormányzatot, illetve az általa foglalkoztatott költségvetési szervet

illetik, vagy felettük nem az adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat, illetve az általa foglalkoztatott

költségvetési szerv rendelkezik, ilyennek minõsülnek különösen a 2. § e) pont ec) alpontjában meghatározott

pénzeszközök.”

8. § A Har. törvény 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a képviselõ-testület a válságköltségvetési rendeletet az adósságrendezés megindításának idõpontját követõ

90 napon belül nem fogadja el, a pénzügyi gondnok köteles ezt a tényt a bíróságnak bejelenteni, amely az

adósságrendezési eljárás az e törvény IV. fejezetében foglaltak szerinti folytatását rendeli el.”

9. § A Har. törvény a 20. §-át követõen a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) Az adósságrendezési bizottság által elfogadott egyezségi javaslatot és a reorganizációs program tervezetét

a pénzügyi gondnok kamattámogatás igénylése céljából megküldheti a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek

(a továbbiakban: miniszter).

(2) A miniszter a kamattámogatásról – az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 15 napon

belül dönt, és döntésérõl haladéktalanul írásban értesíti az adósságrendezési bizottságot. Támogató döntés esetén,

döntésével egyidejûleg ígérvényt állít ki.”

10. § A Har. törvény 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § A reorganizációs programot, az egyezségi javaslatot azok elkészítését – kamattámogatás igénylése esetén az

errõl szóló miniszteri döntést – követõen a pénzügyi gondnok a polgármester által 8 napon belüli idõpontra

összehívott képviselõ-testületi ülés elé terjeszti elfogadásra. Ha a képviselõ-testület a reorganizációs programot és az

egyezségi javaslatot nem fogadja el, az adósságrendezési bizottság átdolgozza azokat.”
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11. § A Har. törvény 22. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a reorganizációs programot és egyezségi javaslatot az adósságrendezési bizottság nem készíti el,

vagy azt az adósságrendezés megindításának idõpontjától számított 180 napon belül a képviselõ-testület nem

fogadja el, a pénzügyi gondnok errõl a hitelezõket értesíti.”

12. § A Har. törvény a 22. §-át követõen a következõ 22/A. §-sal egészül ki :

„22/A. § (1) Ha 22. § (4) bekezdése szerint a hitelezõk a pénzügyi gondnok részére átadták az egyezségi tervet

(terveket), a hitelezõk kérésére a pénzügyi gondnok köteles azt a miniszter részére kamattámogatás igénylése céljából

megküldeni.

(2) A miniszter a kamattámogatásról – az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével – 15 napon

belül dönt, és döntésérõl haladéktalanul írásban értesíti az adósságrendezési bizottságot. Támogató döntés esetén,

döntésével egyidejûleg ígérvényt állít ki.”

13. § A Har. törvény 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egyezség akkor köthetõ, ha ahhoz az adósságrendezés megindításának idõpontjában fennálló követeléssel

rendelkezõ hitelezõknek több mint fele – illetve amennyiben az egyezségi javaslatban a hitelezõket csoportosították,

úgy csoportonként legalább a hitelezõk fele – hozzájárul, feltéve, ha ezeknek a hitelezõknek az összes követelése eléri

az összes bejelentett és nem vitatott hitelezõi követelés kétharmadát.”

14. § A Har. törvény 25. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép :

„(5) Amennyiben az adósságrendezés megindításának idõpontjától számított 240 napon belül nem jön létre egyezség,

úgy ezt a pénzügyi gondnok 3 napon belül bejelenti a bírósághoz.”

15. § A Har. törvény új 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A hitelintézettel megkötött reorganizációs hitelszerzõdés alapján az ígérvény tényleges támogatásra

váltható.

(2) Az ígérvényhez megküldött banki ajánlatban foglalt kondíciókhoz képest a megkötött reorganizációs

hitelszerzõdés kedvezõtlenebb feltételeket nem tartalmazhat.”

16. § A Har. törvény 32. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bíróság az eljárást befejezõ végzéssel egyidejûleg a pénzügyi gondnokot e tisztsége alól felmenti, és

megállapítja díját. A végzés díjmegállapító rendelkezése ellen a pénzügyi gondnok és a miniszter fellebbezhet.”

17. § A Har. törvény 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § (1) Ha a helyi önkormányzat az egyezséghez szükséges feltételeket pénzügyi intézménytõl felvett hitellel

teremti meg (reorganizációs hitel), úgy a központi költségvetés az esedékes kamattörlesztésre, annak egy részére a

reorganizációs hitel teljes futamidejére vagy annak egy részére a miniszter döntése alapján kamatmentes

visszatérítendõ támogatást nyújthat, legfeljebb az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott

referenciakamat +2%-os mértékéig. Erre az esetre a helyi önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves

kötelezettségvállalásának mértékét korlátozó törvényi rendelkezés [Ötv. 88. § (2) bek.] nem vonatkozik.

(2) A helyi önkormányzat a reorganizációs hitel teljes visszafizetését követõen köteles az állam részére az igénybe vett

kamattámogatást – a miniszterrel történt megállapodás szerint – visszatéríteni.

(3) A reorganizációs hitel forint, euró vagy svájci frank devizanemekben nyújtható, amelyek árfolyama a költségvetési

törvényben rögzített devizaárfolyam alapján kerül megállapításra. A reorganizációs hitel euróban vagy svájci frankban

annak a helyi önkormányzatnak nyújtható, amelynek a korábban felvett hitele vagy az általa kibocsátott kötvény is

euróban vagy svájci frankban van nyilvántartva. A forinttól eltérõ reorganizációs hitel devizaneme arányaiban is meg

kell, hogy egyezzen a korábbi hitel vagy kötvény devizanem arányával.”

18. § A Har. törvény a 34. §-át követõen a következõ 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alkalmazása során az

adósságrendezés elrendelése a felek által elõre nem látható és elháríthatatlan oknak minõsül, melyre a Kbt.-ben

meghatározott jogkövetkezményeket lehet alkalmazni.”
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19. § A Har. törvény a következõ 34/B. §-sal egészül ki:

„34/B. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdésében a költségvetési szervek átalakítására,

megszüntetésére vonatkozó döntés (átalakító-, megszüntetõ okirat) kihirdetésére, közzétételére elõírt, az átalakítás,

megszüntetés kérelmezett napját megelõzõ, az Áht. 96. § (1) bekezdésében rögzített határidõ mellõzhetõ.”

20. § A Har. törvény a következõ 34/C. §-sal egészül ki:

„34/C. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény 102. § (9) és (11) bekezdéseiben a fenntartói döntések meghozatalára meghatározott

idõkorlátok nem alkalmazhatóak, amennyiben a fenntartói döntés az elfogadott válságköltségvetésnek és

reorganizációs tervben foglaltaknak megfelel, és az nem sérti, vagy nem veszélyezteti a gyermekek, tanulók

érdekét. Ez utóbbi feltétel megállapításához a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal által kijelölt, az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat által megbízott közoktatási szakértõ szakvéleménye szükséges.”

21. § A Har. törvény a következõ 34/D. §-sal egészül ki:

„34/D. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig terjedõ idõtartamra az

adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat mentesül az építtetõi fedezetkezelõi díj fizetésének kötelezettsége

alól.”

22. § A Har. törvény a következõ 34/E. §-sal egészül ki:

„34/E. § (1) Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig terjedõ idõtartamban,

a miniszter egyedi döntése alapján, beruházási kiadások is teljesíthetõk, különös tekintettel európai uniós

támogatással megvalósuló beruházásokra és derogációs kötelezettség teljesítésére. A reorganizációs tervben a

miniszter egyedi döntése alapján engedélyezett beruházások szerepelhetnek.”

23. § A Har. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a pénzügyi gondnokok névjegyzékére, a pénzügyi gondnok kijelölésére és tevékenységére vonatkozó szabályokat,

b) a pénzügyi gondnok díjának folyósításával és elszámolásával összefüggõ szabályokat,

c) a helyi önkormányzat adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás és a

helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárás alatti egyéb támogatásának feltételeire, a támogatás döntési

rendszerére, felhasználására, folyósítására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályokat és

d) a törvény végrehajtásával kapcsolatos egyéb eljárási szabályokat

rendeletben állapítsa meg.”

24. § A Har. törvény 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) Az e törvénynek a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: mód. törvény) megállapított rendelkezéseit a mód.

törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ adósságrendezési eljárásokban kell alkalmazni, minden olyan helyi

önkormányzat esetében, amelynek a 2011. évi költségvetési fõösszege az 1 milliárd forintot meghaladja és a mód.

törvény hatálybalépésekor a bíróság a pénzügyi gondnok 29. § (6) bekezdése szerinti jelentését végzésével még nem

hagyta jóvá.

(2) Ha a válságköltségvetés elfogadására az e törvénynek a mód. törvénnyel megállapított 19. § (4) bekezdésében

meghatározott, vagy a reorganizációs program és egyezségi javaslat elfogadására a 22. § (1) bekezdésében

meghatározott, illetve az egyezség létrejöttére a 25. § (5) bekezdésében meghatározott határidõbõl a mód. törvény

hatálybalépésekor 15 napnál kevesebb van hátra, az eredeti határidõ a mód. törvény hatálybalépésétõl számított

15. napon jár le.

(3) A mód. törvény hatálybalépését követõen a képviselõ-testület a már elfogadott válságköltségvetését, elfogadott

reorganizációs programját és egyezségi javaslatot – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – módosíthatja.”

25. § A Har. törvény melléklet 1–21. pontja helyébe a következõ 1–21. pont lép, egyidejûleg a Har. törvény melléklete

a következõ 22–27. ponttal egészül ki:
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„1. A köztemetõk létesítése, bõvítése, fenntartása, bezárása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele,

halotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

2. A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának biztosítása (1995. évi XLII. törvény).

3. A települési folyékony hulladék leeresztõ helyének kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991. évi

XX. törvény).

4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulladék gyûjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal

kapcsolatos feladatok ellátása (1991. évi XX. törvény, 1995. évi XLII. törvény).

5. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az összegyûjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése, helyi

vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés (1995. évi LVII. törvény).

6. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni

védekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztetõ helyzet elhárítása (1988. évi

I. törvény).

7. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

8. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány

egészségét veszélyeztetõ, betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli

kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltásának megszervezése (2005. évi CLXXVI. törvény).

9. A tûzoltás és a mûszaki mentés biztosítása (1973. évi 13. törvényerejû rendelet).

10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott

településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása

(1993. évi LXXIX. törvény).

11. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más

fogyatékos tanulók ellátása (1993. évi LXXIX. törvény).

12. A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a nemzeti és

etnikai kisebbségek középiskolai és szakiskolai ellátása, a felnõttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai

szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

13. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez

szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetõleg oktatható testi, érzékszervi,

értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása azoknak a

tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás

feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítéséhez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy évfolyamismétlés

nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztõ tanácsadó és gondozó szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és

rehabilitációs tevékenység, a konduktív pedagógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggõ

tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai szakmai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) és a védõnõi ellátás (1997. évi

CLIV. törvény).

15. A járó- és fekvõbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó egészségügyi intézmények által ellátott feladatok (1997. évi

CLIV. törvény).

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások

(az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása,

gyermekek átmeneti gondozása) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekvédelmi szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó

intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtói intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intézmények

által ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, utógondozói ellátás (1993. évi

III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

18. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szakosított ellátások megszervezése (1993. évi III. törvény).

19. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátások, a helyi döntésen alapuló ellátások kivételével

(idõskorúak járadéka, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti

segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres gyermekvédelmi

kedvezmény, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási

támogatás) (1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

20. A képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal mûködtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és

közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990. évi

LXV. törvény).
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21. A jövedelempótló támogatásban részesülõk számára közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási feladatok

folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó) foglalkoztatás szervezése (1991. évi IV. törvény, 1993. évi III. törvény).

22. A kulturális javak gyûjtése, õrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása, a régészeti örökség védelme megyei

múzeumi szervezet fenntartásával (1997. évi CXL. törvény).

23. A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

24. A megyei (fõvárosi) önkormányzatnál a megye települési (a fõvárosi kerületek) önkormányzatai, közmûvelõdési

intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közmûvelõdési tevékenységek elõsegítése és fejlesztése érdekében

közmûvelõdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás, a közmûvelõdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás mûködési

feltételeinek biztosítása (1997. évi CXL. törvény).

25. A megyei (fõvárosi) közlevéltár mûködtetése (1995. évi LXVI. törvény).

26. A megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató közhasznú gazdálkodó szervezettel érvényben lévõ

szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek (1991. évi IV. törvény).

27. Megyei önkormányzat esetében minden olyan feladat, amelyhez az Országgyûlés normatív állami hozzájárulást,

felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg.”

2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

26. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A képviselõ-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselõ-testület ülését. Ha a

képviselõ-testület ülését a 98. § (2) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért

felelõs szerv hívja össze, az ülés levezetésére a képviselõ-testület által a tagjai sorából egyszerû többséggel

megválasztott levezetõ elnök köteles.”

27. § Az Ötv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzõ, ha pedig a képviselõ-testület ülését a 12. § (2) bekezdése

szerinti esetben a levezetõ elnök vezeti, a levezetõ elnök és a jegyzõ írja alá. Az önkormányzati rendelet kihirdetésérõl a

jegyzõ gondoskodik.”

28. § Az Ötv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyv aláírására a 16. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A jegyzõkönyvet

az ülést követõ tizenöt napon belül a jegyzõ a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervnek

megküldi.”

29. § Az Ötv. 88. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a helyi önkormányzat által felvenni tervezett likvid hitel tekintetében, valamint

a helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása keretében megkötni tervezett egyezség során, ha a helyi

önkormányzat az egyezséghez szükséges feltételeket pénzügyi intézménytõl felvett hitellel teremti meg.”

30. § Az Ötv. 98. § (2) bekezdése f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A fõvárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv, amely]

„f) összehívja – és a levezetõ elnök megválasztásáig vezeti – a képviselõ-testület ülését, ha a 12. § (1) bekezdése szerint

tett indítványnak a polgármester az indítvány benyújtásától számított tizenöt napon belül nem tesz eleget.”

3. Záró rendelkezések

31. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

4168 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám



2011. évi XCIII. törvény

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról*

Az Országgyûlés, elismerve a gazdasági és társadalmi párbeszéd szerepét, a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiák

megvitatására, a társadalom különbözõ érdekcsoportjai közötti konszenzus elõsegítése érdekében, figyelembe véve az Európai

Unió többi tagállamának tapasztalatait, valamint az Európai Uniónak a Magyar Köztársaságban a 2007. évi CLXIII. törvénnyel

kihirdetett Lisszaboni Szerzõdésben foglalt alapelveit, az alábbi törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § E törvény hatálya a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra (a továbbiakban: Tanács), annak tagjaira, valamint a

Tanács tekintetében feladatot ellátó kormányzati szervekre és személyekre terjed ki.

2. A Tanács létrehozásának célja, mûködésének elvei

2. § (1) A Tanács a gazdaság és a társadalom fejlõdését érintõ átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelõ nemzeti

stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlõdés, illetve az ehhez illeszkedõ

szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának elõmozdítására létrejött, az Országgyûléstõl és a Kormánytól

független, konzultációs, javaslattevõ és tanácsadó testület, a munkaadói és munkavállaló érdek-képviseleti

szervezetek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil szervezetek, a tudomány hazai és

határon túli képviselõi, valamint a külön törvény szerinti egyházak közötti társadalmi párbeszéd legátfogóbb,

sokoldalú konzultatív fóruma.

(2) A Tanács

a) a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek, illetve érdek-képviseleti szövetségek,

b) az országos gazdasági kamarák,

c) a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil szervezetek,

d) a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak, valamint

e) a tudomány

hazai és határon túli magyar képviselõinek részvételével mûködik.

(3) A Tanács a legszélesebb nemzeti konszenzus elérésére törekszik, mûködése során figyelembe veszi az Európai

Unióban kialakult egyeztetési gyakorlatot.

3. A Tanács feladatai

3. § (1) A Tanács konzultációs, valamint véleményezési és javaslattevõ feladatkörében

a) nyomon követi és elemzi az ország társadalmi-gazdasági fejlõdését,

b) javaslatokat dolgoz ki az Országgyûlés és a Kormány részére az átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák

megoldására,

c) megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaerõ-piaci, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintõ

kormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve a gazdasággal, a foglalkoztatással, a jövedelmek alakulásával, a

társadalompolitikával összefüggõ alapvetõ kérdéseket,

d) véleményt nyilvánít a vállalkozásokat, a foglalkoztatást, illetve a társadalom széles körét közvetlenül érintõ

tervezett kormányzati intézkedésekrõl,

e) részt vesz a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések hatásainak feltárásában, amelyrõl tájékoztatja a

Kormányt,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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f) konzultációt folytat az Európai Unióval kapcsolatos stratégiai kérdésekrõl,

g) megtárgyal minden olyan nemzetgazdasági vagy társadalompolitikai kérdést, amelyet a Tanács tagjainak

kétharmada javaslata alapján a Tanács napirendjére tûz.

(2) Az Országgyûlés elnöke, az országgyûlési bizottságok elnökei, a Kormány vagy a Kormány tagjai a Tanácsot

állásfoglalás vagy vélemény kialakítására kérheti(k) fel, amelynek a Tanács köteles 30 napon belül eleget tenni, és erre

irányuló felkérés esetén azt az illetékes országgyûlési bizottság elõtt szóban is ismertetni.

(3) A Tanács által tett javaslatokat, véleményt annak címzettje mérlegelni, mérlegelése eredményérõl a Tanácsot

tájékoztatni köteles.

4. A Tanács tagjai

4. § (1) A Tanács tagjai oldalakat alkotnak. A Tanács a következõ oldalakból tevõdik össze:

1. a gazdaság képviselõi

a) az e törvény szerinti országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek elnökei,

b) az országos gazdasági kamarák elnökei,

c) a Magyarországon mûködõ külföldi és vegyes kamarák közös képviselõje, valamint

d) egyéb olyan társadalmi szervezetek elnökei, amelyeknek létesítõ okiratában foglalt célja a gazdasággal

összefüggõ érdekek képviselete, valamint amelyeknek tagjai tevékenységük területén jelentõs piaci

részesedéssel vagy gazdasági súllyal bírnak és részvételükhöz az a)–c) pont szerinti tagok hozzájárulnak;

2. az e törvény szerinti országos munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek elnökei;

3. külön törvény szerint a civil szervezetek képviselõi, beleértve a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil

szervezeteket is;

4. a tudomány képviselõi

a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

b) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Közgazdasági Társaság által,

szervezetenként delegált gazdaság- és társadalom-kutató,

c) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt, a határon túli magyar tudományos élet képviselõje;

5. a külön törvény szerinti egyházak képviselõi.

(2) A Tanács tagjai az õket delegáló szervezet megbízásából tagjai a tanácsnak. A Tanács tagjainak megbízatása négy évre

szól.

(3) A tagok a Tanácsban végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek.

(4) A Tanács (1) bekezdés 1. a) és 2. pontja szerinti tagja kizárólag az (5)–(8) bekezdésekben meghatározott feltételeknek

megfelelõ országos érdekképviseleti szövetség lehet.

(5) E törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló törvény

szerint létrejött társadalmi szervezet,

a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek

elõmozdítása és megvédése, vagy

b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos

érdekeinek védelme és képviselete.

(6) Országos az érdekképviselet, amely az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen

a) szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl, vagy

b) munkáltatókat tömörítõ érdekképviseletekbõl, szövetségekbõl vagy munkáltatói szervezetekbõl álló tagsággal

rendelkezik, és

c) tevékenységét országos szinten szervezi.

(7) E § alkalmazásában tagszervezeten a szakszervezeteket, szakszervezeti szövetségeket vagy a munkáltatókat tömörítõ

érdekképviseleteket, szövetségeket vagy munkáltatói szervezeteket kell érteni.

(8) A Tanács tevékenységében részt vehet

a) az a szakszervezeti szövetség, amely

aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel

rendelkezik, és

ab) legalább nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel

rendelkeznek, továbbá
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ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet

alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel, valamint

ad) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek;

b) az a munkáltatói szövetség, amely

ba) legalább két nemzetgazdasági ágban és legalább hat alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel

rendelkezik, és

bb) tagszervezetei legalább tíz megyében mûködõ területi szervezettel rendelkeznek, továbbá

bc) amelynek, illetõleg amely tagszervezeteinek tagságát legalább ezer munkáltató, illetve vállalkozás alkotja,

vagy amelynek, illetõleg amely tagszervezeteinek tagsága legalább százezer fõt foglalkoztat, valamint

bd) tagja európai munkáltatói szövetségnek.

(9) A feltételek elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei egymással

koalícióra léphetnek.

(10) A Tanács (1) bekezdés 1. a) és 2. pontja szerinti tagjainak kell tekinteni a törvény hatálybalépésének idõpontjában az

Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvény szerinti, Országos Részvételt Megállapító Bizottság által kiállított

hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezeteket.

(11) A tanácsi tagsághoz szükséges (5)–(9) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását a hatósági bizonyítványok

lejárta után, illetve azt követõen négyévenként az érdekképviseletek felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményérõl a

Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell.

5. A Tanács állandó meghívottjai

5. § (1) A Tanács plenáris ülésén állandó meghívottként a miniszterek vagy az általuk kijelölt állami vezetõk tanácskozási

joggal vesznek részt.

(2) A Tanács plenáris ülésén meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Gazdasági Versenyhivatal és a Központi

Statisztikai Hivatal elnöke vagy elnökhelyettese.

6. A Tanács elnöke

6. § (1) A Tanács soros elnöke ellátja a Tanács üléseinek mûködtetésével, szervezésével, összehívásával, levezetésével és

képviseletével kapcsolatos feladatokat.

(2) A Tanács soros elnöke az oldalak képviselõi közül kerül ki. A soros elnökség az oldalak rotációja szerint történik. A soros

elnököt adó oldalak a 4. § (1) bekezdésben foglalt sorrendben, három havonként követik egymást. A soros elnökséget

betöltõ oldal, saját tagjai sorából jelöli a soros elnök személyét.

7. A Tanács munkaszervezete, mûködése

7. § (1) A Tanács a munkáját plenáris üléseken végzi, amelynek elõkészítésében állandó vagy meghatározott feladattal

megbízott, eseti szakmai munkacsoportok mûködhetnek közre. A plenáris ülést szükség szerint, de évente legalább

négy alkalommal össze kell hívni. A plenáris ülést az elnök hívja össze. A plenáris ülést akkor is össze kell hívni, ha azt

legalább két oldal vagy a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezi.

(2) A Tanács plenáris ülése a napirendjére kerülõ ügyekben

a) konzultációt folytat, ennek alapján

b) véleményt nyilvánít,

c) állást foglal,

d) javaslatot tesz,

e) ajánlásokat fogad el,

f) saját mûködésével kapcsolatban határozatokat hoz.

(3) A Tanács munkáját titkárság segíti. A titkárság személyi és tárgyi feltételeirõl a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(4) A szakmai munkacsoportok munkájukat a Titkárság szervezésével végzik.

(5) A Titkárság a Tanácstól elkülönült, koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység. Ennek alapján:

a) elõsegíti a Tanács mûködésével összefüggõ adminisztratív és információs feladatok ellátását,

b) biztosítja a Tanács mûködésének infrastrukturális feltételeit.
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(6) A Tanács tagjai egységes oldalálláspontokat kötelesek kialakítani. Döntéshozatal esetén a Tanács minden oldala egy

szavazattal rendelkezik. Amennyiben a Tanács Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: mûködési

szabályzat) másként nem rendelkezik, a Tanács döntéseit egyszerû többséggel hozza.

(7) A Tanács a mûködési szabályzatát, egyéb szabályzatait és munkatervét maga állapítja meg. A mûködési szabályzat

elfogadásához és módosításához a Tanács tagjai kétharmadának szavazata szükséges.

8. A Tanács mûködésének nyilvánossága

8. § (1) A Tanács az elõzõ évi tevékenységérõl minden év március 31-ig jelentést készít, amelyet a Kormány honlapján

nyilvánosságra hoz.

(2) A Tanács véleményeit, állásfoglalásait, javaslatait és ajánlásait a Kormány honlapján közzé kell lenni.

(3) A miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak a megelõzõ évben a

jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

10. § (1) A Tanács tagjainak delegálására jogosult szervezetek képviselõikrõl, illetve az általuk delegált személyekrõl a törvény

hatálybalépését követõ negyvenöt napon belül kötelesek írásban értesíteni a minisztert.

(2) A Tanács alakuló ülését e törvény hatálybalépését követõ harmadik hónap utolsó napjáig a miniszter hívja össze.

11. § (1) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek helyett az e törvény szerinti

országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteket, illetve érdek-képviseleti szövetségek képviselõit kell

érteni

a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (2) bekezdése, a 113. § (1) bekezdése, valamint

(3) bekezdésében foglalt,

b) a szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 12. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint a 13. §

(3) bekezdésben foglalt,

c) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi

LXXIV. törvény 17. § (1) bekezdésben, valamint 24. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt

rendelkezések tekintetében.

(2) Ahol jogszabály az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot említi, azon a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, ahol

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottságát említi, azon az Mvt. 78. §-a szerinti Munkavédelmi

Bizottságot kell érteni.

12. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény a következõ 25. §-sal

egészül ki:

„25. § A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba a Kormánnyal átfogó megállapodást kötött egyházak

delegálhatnak tagot.”

(2) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdés helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a foglalkoztatás érdekében a munkavállalók nagyobb csoportját érintõ gazdasági okból történõ

munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban az e törvénytõl eltérõ szabályokat,

b) a kötelezõ legkisebb munkabér és a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség,

szakképesítés szintjétõl függõ garantált bérminimum mértékét.”

(3) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az országos szakképzés stratégiai kérdéseinek egyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács keretei

között valósul meg.”
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(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi

XXXIX. törvény 9/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Testület tevékenységérõl évente tájékoztatást adhat, valamint kérés esetén köteles adni a Nemzeti Gazdasági és

Társadalmi Tanácsnak, beszámol az Országgyûlés illetékes bizottságának.”

(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi

XXXIX. törvény 9/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület három-három tagjára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban

tagsággal rendelkezõ országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek, valamint

munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek, három tagjára a Kormány, további két tagjára

az Idõsügyi Tanács tesz javaslatot.”

(6) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A Tanács az Alapprogram elvi irányító testülete. Jogszabály által nem szabályozott kérdésben a Tanács jogosult

meghatározni az Alapprogram támogatási rendszere mûködésének alapvetõ szabályait, az Alapprogramból nyújtható

támogatások rendezõ elveit, így különösen az egy civil szervezet számára egy költségvetési évben nyújtható

támogatás maximális összegét, a Kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait; valamint ellátja az e törvényben

ráruházott egyéb feladatokat. A Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek képviseletét

ellátó öt személy delegálásáról a tagok legalább kétharmadának egyetértésével hoz döntést. Az öt személy

delegálásáról szóló döntés során a Tanács figyelembe veszi e törvény 12. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti öt

tevékenységi területet.”

(7) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/B. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség a miniszter által

meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti, elõirányzat-módosítás esetén a

módosított kiadási elõirányzat 40 százalékát.”

13. § Hatályát veszti

a) az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 21/2009. (IX. 30.)

SZMM rendelet,

b) az Mt. 16. §-a, valamint a 17. § (2)–(4) bekezdései,

c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében az „– a Munkaerõpiaci Alap

esetében a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete véleményének elõzetes kikérésével –,” szövegrész és a

(3) bekezdés,

d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 9. §-a, 10. §-a, 10/A. §-a,

14. § (3) bekezdése, 39/A. § (1) bekezdésének a) pontja és (2)–(5) bekezdései, a 20. § (4)–(5) bekezdésekben az

„– a MAT véleményének meghallgatásával –” szövegrész, a 39. § (3) bekezdés c) pontjában az „a MAT

mûködtetésére, a munkaügyi tanácsok mûködéséhez való hozzájárulásra,” szövegrész, a 39/A. §

(8) bekezdésében „a MAT véleményének meghallgatásával” szövegrész, valamint a 39/B. § (1) bekezdésében

„a MAT, illetõleg” szövegrész,

e) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 78. §-ában az „Országos Érdekegyeztetõ

Tanács keretében” szövegrész és az Mvt. 79. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá az Országos Érdekegyeztetõ

Tanács által hozzá utalt” szövegrész,

f) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/D. §-a,

g) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról* 1

1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi fõösszegét 12 970 820,9 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 14 155 070,1 millió forintban,

c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára

2011. évben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot,

majd a fennmaradó összeget egyenlõ részletekben a tárgynegyedévet követõ második hónap 20. napjáig.”

3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyûlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi

a) bevételi fõösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.”

4. § A Kvtv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyûlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi

a) bevételi fõösszegét 1 370 936,7 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 1 458 559,9 millió forintban,

c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.”

5. § A Kvtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelõs minisztert, hogy az államháztartásért felelõs miniszter

elõzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, a 20. cím,

5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített

kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredõ

feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.”

6. § A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl

az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettség 85%-a.”

7. § A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § A Kvtv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § A Kvtv. 5. melléklet 11. pontjában az „esetében az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs

rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet

7–18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülõ fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév

feladatainak ellátásához szükséges kiegészítõ támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig”

szövegrész helyébe „igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályait” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
1 A törvény mellékleteit (4174–4253. oldal) a Nemzetgazdasági Közlöny 11. számának CD-melléklete tartalmazza.
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10. § A Kvtv. 6. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása alcím 2.1.4. pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):]

„2.1.4. tárgyévben adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi

kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felsõ határát meghaladta,”

11. § A Kvtv. 8. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása cím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

pont elõirányzatában a „88 541,5 millió forint” szövegrész helyébe „113 141,5 millió forint” szöveg lép.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány 110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelete
a körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá

a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kr.) a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott devizahitel olyan hitelképes természetes személy

– ide nem értve az egyéni vállalkozót – részére nyújtható, akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes, a Magyar

Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított, a hitel devizanemében fennálló,

dokumentálható rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a hitelszerzõdés aláírásának idõpontjában érvényes,

a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb havi

összegének tizenötszörösét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat pénzügyi lízing esetén nem kell alkalmazni.”

(2) A Kr. a következõ 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendeletnek a körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.

(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésével

megállapított 6/A. §-át az R. hatálybalépését megelõzõen befogadott és el nem bírált, valamint az R. hatálybalépését

követõen befogadott hitelkérelem tekintetében kell alkalmazni.”

(3) A Kr. 1. § (6) bekezdésében a „hitelnyújtónál felvett kölcsönnel” szövegrész helyébe a „hitellel” szöveg lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságra vonatkozó
szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium Nemzeti Programengedélyezõ Iroda átalakulásával összefüggõ módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi

XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének e) és g) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésének

a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
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a 7. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §

(2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 9. alcím tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos

balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § a)–e), j)–k) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §

(1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdésének

e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §

(1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 14. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdése f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §

(1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva,

a 16. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének

n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 18. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 21. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének b) és

d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a 25. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a külföldi bizonyítványok és

oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 26. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
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a 27. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének

t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 28. alcím tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 30. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének

k) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 31. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés

e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói

hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,

a 32. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének s) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 34. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. §

(2) bekezdésében a „regionális igazgatóságához” szövegrész helyébe a „területi szervéhez” szöveg lép.

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl

szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában a „Területi Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §

(1) bekezdésében a „regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe a „területi szervének” szöveg lép.

4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának

egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl

szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében az „Igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „szervénél”

szöveg lép.

5. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. §

(5) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint

illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)” szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a „a Magyar Államkincstár

Területi Igazgatóságánál (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe az „Igazgatóságnál” szöveg lép.
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6. § Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

1. számú melléklete.

6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

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

91/B. § (4) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg, a „regionális

igazgatóság” szövegrész helyébe a „területi szerv” szöveg, 91/B. § (5) bekezdésében a „regionális igazgatósága”

szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 91/C. § (4) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész

helyébe a „területi szervével” szöveg, 91/D. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe

a „területi szervével” szöveg, 91/D. § (4) bekezdésének c) pontjában a „regionális igazgatóságát” szövegrész helyébe

a „területi szervét” szöveg, 91/D. § (6) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve”

szöveg, 91/I. § (5) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,

a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe „területi szerv” szöveg, 91/K. § (1) bekezdésében a „regionális

igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg, 91/L. § (1) bekezdésében a „regionális

igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének ab) pontjában a „regionális

igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének bc) pontjában a „regionális

igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg, 91/R. § (1) bekezdésének c) pontjában a „regionális

igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

8. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 21/C. § (3) bekezdésében az

„igazgatóságainak” szövegrész helyébe a „szerveinek” szöveg, 22. § (1) bekezdésében a „Regionális Igazgatósága”

szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg lép.

8. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet 49/B. §-ában a „Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „területi

szervének” szöveg lép.

9. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §

(4) bekezdésében a „Területi Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

10. A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának

szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóságánál” szövegrész

helyébe a „területi szervénél” szöveg, 11. § (1) bekezdésének b) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális

Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság” szöveg, 16. § (3) bekezdésében

a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei
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Igazgatósághoz” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest

Megyei Igazgatóság” szöveg, 19/B. § b) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot” szövegrész

helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságot” szöveg lép.

11. A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a „Regionális

Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg, 6/A. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter”

szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, a 6/A. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter”

szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

12. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.

(XII. 24.) Korm. rendelet 45/A. § (1) bekezdésében az „a Kincstár Regionális Igazgatóságaihoz” szövegrész helyébe az

„a Magyar Államkincstár területi szerveihez” szöveg lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13) bekezdésében a „regionális

igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 18. § (15) bekezdésében a „regionális igazgatósága”

szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 20. § (8) bekezdés második mondatában a „regionális igazgatósága”

szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 21. § (11) bekezdésében a „regionális igazgatóságához” szövegrész

helyébe a „területi szervéhez” szöveg lép.

14. A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek

megtérítésérõl szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl szóló

305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „igazgatóságához” szövegrész helyébe a „szervéhez”

szöveg, 3. §-ában az „a központi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezete” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetés” szöveg lép.

15. Az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi

tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

módosítása

16. § Az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési,

lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(7. § A Nemzeti Programengedélyezõ az 5. §-ban elõírt feladatainak ellátása érdekében:)

„d) a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek pénzügyi lebonyolítást és az alkalmazott ellenõrzési és

irányítási rendszert szabályozó eljárásrendjeit a véglegesítést megelõzõen véleményezi.”

17. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó szervezet feladatait az ellenõrzés, az euró számla feletti rendelkezés, a kifizetés engedélyezése,

valamint a pénzügyi és szakmai nyilvántartás kivételével, felelõssége megtartása mellett delegálhatja más

szervezetekre is. A feladatok delegálását a végrehajtó szervezet és a delegált feladatot ellátó szervezet írott

megállapodásban szabályozza. A végrehajtó szervezet felelõs a delegált feladatok ellátásának ellenõrzéséért, az erre

vonatkozó szabályozás és írott eljárásrendek kialakításáért.”
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18. § A Rendelet 2. § 10. pontjában a „Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe

a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg, a 2. § 15 pontjában a „Magyar Államkincstár

(a továbbiakban: Kincstár) szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. § 20. pontjában a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. § 21. pontjában az „Államháztartási Belsõ

Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)” szövegrész helyébe az

„Államháztartási Belsõ Kontroll Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBK Tárcaközi Bizottság) szöveg, a 2. §

26. pontjában a „Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium

(a továbbiakban: NGM)” szöveg, a 2. § 30. pontjában az „a KEHI tölti be a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló

70/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen” szövegrész helyébe az „az Európai Támogatásokat

Auditáló Fõigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tölti be az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontjába foglaltaknak megfelelõen” szöveg, a 3. §-a elõtti alcímben

a „Pénzügyminisztérium (PM) Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

a 3. § (1) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg, a 3. §

(1) bekezdésében a „a PM” szövegrész helyébe az „az NGM” szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a „szakállamtitkár”

szövegrész helyébe a „helyettes államtitkár” szöveg, a 7. § b) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda”

szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 7. § d) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész

helyébe a „Kincstár” szöveg, a 9. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe

a „Kincstár” szöveg, a 13. § j) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár”

szöveg, a 19. §-ában a „PM” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a „központi

költségvetésbõl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére” szövegrész helyébe a „központi költségvetés terhére

történik” szöveg, a 28. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

a 29. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 30. § b) pontjában

a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 30. § c) pontjában a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Irodától” szövegrész helyébe a „Kincstártól” szöveg, a 30. § g) pontjában a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Irodához” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz” szöveg, a 32. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 32. § (3) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 32. § (4) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 36. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ

Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének cb) pontjában a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár alap” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének d) pontjában a „PM

Nemzeti Programengedélyezõ Irodának” szövegrész helyébe a „Kincstárnak” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének

e) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 37. §

(1) bekezdésének g) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Irodának” szövegrész helyébe a „Kincstárnak”

szöveg, a 38. § (2) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

a 38. § (3) bekezdésében a „Központi költségvetés terhére történik a PM fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím,

Vegyes kiadások alcím terhére” szöveg helyébe a „központi költségvetés terhére történik” szöveg, a 40. §

(1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 40. §

(4) bekezdésében „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 46. §-ában az

„pénzügyi ellenõrzésre” szövegrész helyébe a „kontrollrendszerre” szöveg, a 47. § (2) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a „PM Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a „Államháztartási

Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)” szövegrész helyébe a „ÁBK

Tárcaközi Bizottság” szöveg, az 54. § (4) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe

a „Kincstár” szöveg, az 55. § (2) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe a „ÁBK Tárcaközi

Bizottság” szöveg, az 56. § (2) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi

Bizottság” szöveg, az 58. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe

a „Kincstár” szöveg, az 59/A. § (3) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi

Bizottság” szöveg, az 59/A. § (4) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi

Bizottság” szöveg lép.
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19. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdés f) pontja, a 26. § (3) és (4) bekezdése, a 30. § g) pontja,

a 32. § (3) bekezdésében az „és nettó kamatának” szövegrész, az 54. § (3) bekezdésében az „és az EDIS Bizottság”

szövegrész, valamint a 41. §–45. §-ok.

16. A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti

Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos

feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ

fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

20. § A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs

Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól,

a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és

mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a „Területi Igazgatóságát”

szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.

17. A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

módosítása

21. § A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében

a „regionális igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.

18. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló

359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[21. § (2) Az irányító hatóság hitelesítési jelentése tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban foglalt költségek ténylegesen

kifizetésre kerültek és a 20. § szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy]

„d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlák vagy a gazdasági eseményt hitelesen

dokumentáló egyéb bizonylatokkal alátámaszthatók, valamint a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokkal

összhangban merültek fel.”

23. § Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyarország területén megvalósuló projektekkel kapcsolatban felmerült szabálytalanságok kezelése során

a nemzeti hatóság viseli a felelõsséget az egyedi vagy rendszerjellegû szabálytalanságok kivizsgálásáért, a szükséges

intézkedések megtételéért, a szabálytalanul kifizetett források visszafizettetéséért, a megfelelõ nyilvántartások

vezetéséért, a követelések tételes nyilvántartásáért, továbbá gondoskodik a szükséges pénzügyi korrekciók

végrehajtásáról.”

24. § Az R. 45. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ b) és c) pont lép:

[45. § (2) Az irányító hatóság, a kifizetõ hatóság, a nemzeti hatóság és a közremûködõ szervezet]

„b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenõrzés és a monitoring feladatait

funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban

gondoskodnak;

c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és a beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR-be

történõ bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését;”

25. § Az R. 2. § (1) bekezdés ab) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. §

(1) bekezdés ag) pontjában a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe „Nemzetgazdasági Minisztériumnak”

szöveg lép.

26. § Hatályát veszti az R. 10. § (5) bekezdése; 17. §-a, 18. §-a, 31. §-a, 32. §-a és 41. §-a.
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19. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program

és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli

és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap

projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek

kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„8. § (1) Az irányító hatóság pénzügyi feladatait közremûködõ szervezetre ruházhatja át a végsõ felelõsség

megtartása mellett.

(2) Az átruházott feladatokat ellátó közremûködõ szervezet – az átruházás szabályai szerint – részt vehet az operatív

programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatások pénzügyi

lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében elláthatja az alábbi pénzügyi feladatokat:

a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizsgálata

annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerzõdéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek

a hazai és közösségi elõírásoknak;

b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének

kifizetéséhez szükséges dokumentumok elõkészítése;

c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank)számla felett;

d) a támogatás – a kedvezményezettet illetõ – igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar

Államkincstár részére történõ továbbítása a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló

bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás

vagy egyéb költség nem érvényesíthetõ;

e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni ellenõrzések végzése a projekt

pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;

f) az irányító hatóság felelõsségi körébe tartozó operatív program, valamint EQUAL program számviteli

nyilvántartásainak vezetése e rendelet 36–39. §-ai szerint;

g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenõrzési szabályzatok

elkészítése;

h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti

jellegû adatszolgáltatási igény teljesítése;

i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges mûködéssel összhangban lévõ, a pályázati adat-

és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének írásban

történõ kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok

kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági szabályzatra;

j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenõrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja

szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi

lebonyolításban;

k) a kedvezményezett által elkövetett szerzõdésszegésbõl és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatásokból

eredõ követelések kezelése;

l) a kifizetõ hatóság felé küldendõ hitelesítési jelentés összeállítása.”

28. § Az R1. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizetõ hatóság, a közremûködõ szervezetek és a lebonyolító testületek]

„b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenõrzés és a monitoring feladatait

funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban

gondoskodnak,”

29. § Az R1. 51. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizetõ hatóság, a közremûködõ szervezetek és a lebonyolító testületek]

„c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be

történõ bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,”
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30. § Hatályát veszti az R1. 5. § g) pontja; 8. § (2) bekezdés f) pontja; 9. § i) pontja; 12. § (2) bekezdés q) pontja;

a 36.–39/A. §-ok, továbbá a 2., 3. és 4. számú mellékletek.

20. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló

51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

31. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm.

rendelet 8. §-ában az „igazgatóságának” szövegrész helyébe a „szervének” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „Területi

Igazgatóságot” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.

21. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház

által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

módosítása

32. § A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett

kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az

„igazgatóságát” szövegrész helyébe a „szervét” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész helyébe

a „szerve” szöveg lép.

22. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes

szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésének b) pontjában a „Közép-magyarországi

Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága” szöveg, 12. §

(1) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei

Igazgatóságát” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest

Megyei Igazgatósága” szöveg lép.

23. Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes

nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról

és mûködésérõl szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi

megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ

Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

24. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl

szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló 242/2006.

(XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 12. pontjában a „Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ

Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

36. § Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl

szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet a 63. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési

kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész, a 64. § (4) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb

költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész, valamint a 64/A. § (4) bekezdésében

a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész.
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25. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében a „Területi Igazgatóságánál”

szövegrész helyébe a „területi szervénél” szöveg lép.

26. A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint

az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok

egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai

felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

38. § A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási

Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez

kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm.

rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontjában a „Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyezõ Iroda”

szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg, 3. § (2) bekezdésének b) pontjában a „Pénzügyminisztérium,

Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

27. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelet 2. § (9) bekezdésében a „Regionális Igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „területi szervénél” szöveg, 4. §

(1) bekezdésében a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 1. számú mellékletében

a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, a „Regionális Igazgatóságának” szövegrész

helyébe a „területi szervének” szöveg, a „Regionális Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

40. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §

(13) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnak a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

5. §-a szerint illetékes regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár illetékes területi szerve”

szöveg lép.

29. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint

a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet

módosítása

41. § A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék

felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében a „regionális

igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis

maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdésében az

„és regionális” szövegrész.

30. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú,

valamint egyes 2009. évi központi elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló

85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi

elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében

a „regionális igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.
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44. § Hatályát veszti az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes

2009. évi központi elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. §

(8) bekezdésében az „és regionális” szövegrész.

31. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)

Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 8. §

(11) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg lép.

32. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 4. számú mellékletének 1515 és 1915 nyilvántartási számú sorában a „regionális” szövegrész helyébe

a „területi” szöveg lép.

33. Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

módosítása

47. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

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

„(3) A Fõigazgatóság önállóan mûködõ központi költségvetési szerv.”

48. § Az R2. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 122. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervként

a Kormány a Fõigazgatóságot jelöli ki.”

49. § Az R2. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A Fõigazgatóság – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások

Kormány által meghatározott ellenõrzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve

zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen

a) a 2004–2006 közötti programozási idõszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és az EQUAL

Közösségi Kezdeményezés programmal kapcsolatos ellenõrzéseket;

b) az európai uniós elõcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás felhasználásának ellenõrzését;

c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenõrzését és a költségnyilatkozatok igazolását;

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;

e) az európai területi együttmûködési programokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;

f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenõrzéseket;

g) a Svájci–Magyar Együttmûködési Programmal kapcsolatos ellenõrzési feladatokat

h) az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat.”

50. § Az R2. 6. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A Fõigazgatóság az európai uniós és a nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzési tevékenységét

a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok, valamint a nemzetközi ellenõrzési standardok szerint elkészített,

a Fõigazgatóság fõigazgatója által jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

(2) Az ellenõrzési tevékenysége kapcsán a Fõigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen az

alábbiak tekintetében:

a) az ellenõrzési stratégiák és az éves ellenõrzési tervek kidolgozása,

b) az ellenõrzési programok elkészítése és végrehajtása,

c) az ellenõrzési módszerek kiválasztása,

d) a megállapítások, következtetések és javaslatok kidolgozása,
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e) az ellenõrzések során észlelt, a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011.

(I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti szabálytalanságok megállapítása,

f) az ellenõrzési jelentések, az éves ellenõrzési jelentések és a záró ellenõrzési jelentések elkészítése,

g) az éves vélemények, valamint a zárónyilatkozatok kiadása.”

51. § Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben meghatározottak kötelesek

észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétõl számított tizenöt – rendszerellenõrzés esetén huszonkét – napon

belül megküldeni a Fõigazgatóság részére. A határidõ elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban

fel kell hívni az ellenõrzött figyelmét.”

52. § Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az ellenõrzött a rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélést kell

tartani. A megbeszélést az észrevételezési határidõ lejártától számított tíz napon belül kell megtartani.”

53. § Az R2. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje az intézkedési tervek teljesülésérõl félévente, minden év március 31-éig és

szeptember 30-áig tájékoztatást ad a fõigazgató részére a Fõigazgatóság ellenõrzési jelentése alapján készített

intézkedési tervben foglaltak idõarányos teljesítésérõl a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.

(2) A Fõigazgatóság minden év december 15-ig a miniszter útján beszámol a Kormány számára a tárgyévet megelõzõ

év július 1-je és a tárgyév június 30-a között elvégzett ellenõrzésekrõl.”

54. § Az R2. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szöveg, a 15. §

(3) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg lép.

55. § Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságra vonatkozó szabályok

változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti

Programengedélyezõ Iroda átalakulásával összefüggõ módosításáról szóló 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított 10. § (3) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépését

követõen indult eljárásokban lehet alkalmazni.”

56. § Hatályát veszti az R2. 15. § (5)–(10) bekezdése.

34. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésének q) pontjában a „Nemzeti Programengedélyezõ Irodát” szövegrész

helyébe a „szervezetet” szöveg lép.

35. Záró rendelkezések

58. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
a költségvetési bevételek és kiadások 2012–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a Kormány
irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012–2014. évekre vonatkozó
kötelezettségvállalási korlátairól

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 36/B. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdésé b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a tárgyévet követõ két évre tervezett összegét az 1. melléklet

tartalmazza.

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségvállalási szabályok hatálya a Kormány irányítási és felügyeleti

jogkörébe tartozó központi költségvetési fejezetekre terjed ki.

(2) E rendeletben foglalt kötelezettségvállalási szabályokat nem kell alkalmazni:

a) a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadó,

b) a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei,

c) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai,

d) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

fejezetekre.

3. § (1) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek esetében a költségvetési szervek

elõirányzatai és a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére 2012–2014. évekre vállalható éven túli kötelezettségek

legmagasabb összértékét, korlátját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2011-ben a 2012–2014. évekre – a (3) és

(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kizárólag a 2. mellékletben meghatározott keretösszeg erejéig

vállalhatnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (2) bekezdése szerinti éven túli fizetési

kötelezettséget. A keretösszeg feletti kötelezettségvállalás e rendelet hatálybalépését követõen – a (3) és

(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tiltott.

(3) E rendelet kötelezettségvállalási kereteinél nem kell figyelembe venni:

a) a már befejezett vagy folyamatban lévõ beruházások rendelkezésre állási díjához és PPP konstrukcióban történõ

fejlesztéshez kapcsolódó,

b) a személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra vonatkozó,

c) az európai uniós forrásból biztosított támogatásokhoz kapcsolódó,

d) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72. §

(13) bekezdés szerinti

kötelezettségvállalásokat.

(4) Az e rendelet szerinti kötelezettségvállalási korlátoktól a Kormány nyilvános határozatban, illetve

kormányrendeletben eltérést engedélyezhet.

(5) A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához az Ámr. 75. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) A 3. § szerinti kötelezettségvállalási keretszámok fejezeten belüli felosztásáért, a keretszámok betartásáért

a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje felelõs.

(2) Az irányító szerv vezetõje köteles a keretszámok betartását biztosító intézkedéseket meghozni, betartásukat

folyamatosan ellenõrizni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet szabályait a hatálybalépését követõen megkötött, a 2012–2014. éveket érintõ – a 3. § szerinti –

kötelezettségvállalásokra, illetve kihirdetett kormányrendeletekre, miniszteri rendeletekre kell alkalmazni.
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7. § Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött kötelezettségvállalásokat – a 3. § (3) bekezdés szerinti

kivételekkel – is számításba kell venni a keretösszegbõl rendelkezésre álló szabad keret meghatározásakor, illetve

kormányrendelet, miniszteri rendelet elõkészítése során.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

millió forintban

A központi alrendszer mérlege
2011. évi eredeti

elõirányzat
2012. évi irányszám 2013. évi irányszám

Bevétel 13 151 248,0 13 402 125,9 13 671 950,1

Központi költségvetés 8 280 916,7 8 547 052,4 8 695 572,4

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 282 594,1 1 251 779,0 1 122 579,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 471 421,2 3 576 200,0 3 751 000,0

Lakosság befizetései 1 452 773,1 1 538 700,0 1 482 300,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû
elõirányzatok bevételei 1 794 661,3 1 970 567,5 2 127 439,1

Befizetés az államháztartás alrendszereibõl 28 631,6 26 527,2 26 527,2

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499,4 28 000,0 31 500,0

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 59 535,3 75 370,0 90 290,0

Egyéb bevételek 24 063,8 23 176,0 22 686,0

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapból
származó bevétel 94 540,4

Egyéb uniós bevételek 29 196,5 56 732,7 41 251,1

Elkülönített állami pénzalapok 424 748,5 373 222,6 413 264,4

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 31 329,9 29 480,9 30 007,0

Munkaerõpiaci Alap 337 238,1 287 853,9 322 725,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap 19,4 21,0 22,8

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 977,9 45 642,7 49 928,9

Bethlen Gábor Alap 1 375,4 1 059,9 1 108,8

Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8 9 164,2 9 471,8

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 445 582,8 4 481 850,9 4 563 113,3

Nyugdíjbiztosítási Alap 3 074 646,1 3 110 724,5 3 202 207,9

Egészségbiztosítási Alap 1 370 936,7 1 371 126,4 1 360 905,4

Kiadás 13 838 618,3 14 008 573,5 14 266 178,1

Központi költségvetés 8 894 211,2 9 159 586,7 9 303 969,1

Egyedi és normatív támogatás 214 883,0 188 640,2 182 217,5

Közszolgálati mûsorszolgáltatás támogatása 58 700,0 64 800,0 66 744,0

Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 100 000,0 101 000,0

Lakásépítési támogatások 126 000,0 118 100,0 102 600,0

Családi támogatások, szociális juttatások 628 289,0 610 259,0 609 811,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésû
elõirányzatok 4 246 234,5 4 245 691,7 4 390 580,1

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 881 802,8 2 131 967,2 1 997 722,8

Kamatkiadások 1 052 245,7 1 100 800,0 1 189 700,0

Társadalmi önszervezõdések támogatása 3 809,8 3 809,8 3 809,8

Kormányzati rendkívüli kiadások 16 379,4 4 091,0 3 520,0

Kezességérvényesítés 35 355,0 37 500,0 35 000,0
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A központi alrendszer mérlege
2011. évi eredeti

elõirányzat
2012. évi irányszám 2013. évi irányszám

Egyéb kiadások 32 739,8 32 163,8 32 707,1

Tartalékok 123 900,0 142 000,0 197 000,0

Adósságátvállalás 374,5

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143,2 271 764,0 281 556,8

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 106 354,5 108 000,0 110 000,0

Elkülönített állami pénzalapok 410 147,1 353 225,3 393 315,8

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 16 728,5 14 483,6 15 058,4

Munkaerõpiaci Alap 337 238,1 282 853,9 317 725,1

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap 19,4 21,0 22,8

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 977,9 45 642,7 49 928,9

Bethlen Gábor Alap 1 375,4 1 059,9 1 108,8

Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8 9 164,2 9 471,8

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 534 260,0 4 495 761,5 4 568 893,2

Nyugdíjbiztosítási Alap 3 074 646,1 3 110 724,5 3 202 207,9

Egészségbiztosítási Alap 1 459 613,9 1 385 037,0 1 366 685,3

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben

Központi költségvetés –613 294,5 –612 534,3 –608 396,7

Elkülönített állami pénzalapok 14 601,4 19 997,3 19 948,6

Társadalombiztosítási alapok –88 677,2 –13 910,6 –5 779,9

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 0,0 0,0

Egészségbiztosítási Alap –88 677,2 –13 910,6 –5 779,9

Központi alrendszer összesen: –687 370,3 –606 447,6 –594 228,0

2. melléklet a 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez

Éven túli kötelezettségvállalási keretek 2012–2014. évre tervezett összege

millió forintban

Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 57 231,0 42 406,4 32 270,9

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 84,5 63,4 42,2

Miniszterelnökség 1 139,3 854,5 569,6

Vidékfejlesztési Minisztérium 74 762,0 56 071,5 36 383,5

Honvédelmi Minisztérium 87 747,2 65 810,4 43 873,6

Belügyminisztérium 49 921,7 37 441,3 24 960,9

Nemzetgazdasági Minisztérium 18 250,2 13 687,7 9 125,1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 19 029,8 14 272,4 9 514,9

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 151 654,4 111 666,6 73 483,3

Külügyminisztérium 13 846,1 10 384,6 6 923,1

Uniós fejlesztések 10 271,6 7 703,7 5 135,8

Nemzeti Erõforrás Minisztérium 285 430,1 194 675,1 129 813,0

Központi Statisztikai Hivatal 1 721,0 1 290,7 860,5
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A Kormány 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének
jellege, köre és jogi formájából eredõ sajátossága figyelembevételével történõ alkalmazásáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés q) pontjában, valamint

a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló

2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. halasztási idõszak: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Hpt.) 69/C. § (5) bekezdésében és a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. melléklet

11. pontjában elõírt halasztott módon történõ kifizetés esetén a teljesítménymérési idõszakot követõ azon idõszak,

amelynek végén egy összegben vagy amely alatt idõarányos részletekben fizetik ki vagy juttatják a javadalmazott

személy részére a teljesítményjavadalmazásnak a javadalmazási politikában meghatározott részét;

2. intézmény: hitelintézet, hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás

és befektetési vállalkozás;

3. kiemelt személyek köre: a javadalmazási politika hatálya alá tartozó, a Hpt. 69/B. § (2) bekezdésében és a Bszt.

4. melléklet 2. pontjában meghatározott személyek;

4. kockázati teljesítmény újraértékelése: a halasztottan teljesítendõ teljesítményjavadalmazás esedékes részének

teljesítését megelõzõ, az adott teljesítménymérési idõszakra értékelt teljesítmény – az érintett személy múltbeli

magatartásváltozása, valamint e változás kockázati hatásai, az intézmény pénzügyi helyzete alapján történõ –

újraértékelése és ennek megfelelõen az esedékes teljesítményjavadalmazás mértékének a javadalmazási politikában

meghatározott módon és mértékben történõ változtatása;

5. teljesítménymérési idõszak: az érintett személy teljesítményének értékelésével és mérésével érintett idõtartam,

amely alapján a teljesítményjavadalmazás összegét megállapítják a teljesítmény utólagosan észlelt, mért vagy értékelt

negatív hatásainak figyelembevételével.

(2) Az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más

államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet és befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe a hitelintézet

és a befektetési vállalkozás székhelye szerinti állam javadalmazási politikára vonatkozó joga szerinti arányossági

szabályokat alkalmazza.

2. § (1) Az intézmény a javadalmazási politikájának a 3. § szerinti tartalmát méretével, belsõ szervezetével, tevékenysége

jellegével, körével, nagyságrendjével, összetettségével és jogi formájából eredõ sajátosságaival arányosan

az e rendeletben foglaltakkal összhangban határozza meg.

(2) Az arányos alkalmazás módját és alkalmazásának indokait az intézménynek a javadalmazási politikáról szóló belsõ

szabályzatban rögzítenie kell.

3. § Az intézmény az arányosság elvét az alábbi esetekben alkalmazhatja:

a) a kiemelt személyek körének meghatározása,

b) a kiemelt személyek körére vonatkozóan a teljesítményjavadalmazásként szétosztható összeg értékelési

szempontjainak meghatározása és a kockázati teljesítmény újraértékelésének végrehajtása,

c) a kiemelt személyek körére vonatkozóan a teljesítményjavadalmazás meghatározott eszközökben történõ

kifizetése, a kifizetés módja és a visszatartási politika alkalmazása,

d) a kiemelt személyek körére vonatkozóan a teljesítményjavadalmazás halasztott módon történõ kifizetése és

a halasztási idõszak meghatározása,

e) a kiemelt személyek körére vonatkozóan a javadalmazásnak a munkaviszony megszûnésére és a nyugdíjpolitikára

vonatkozó szabályok alkalmazása,

f) a javadalmazási politikához kapcsolódó nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése,

g) az összevont alapú felügyelet alá tartozó, intézménynek nem minõsülõ vállalkozásokra és az összevont alapú

felügyelet alá tartozó, de az intézmény ellenõrzõ befolyása alatt nem álló intézményekre vonatkozó

javadalmazási politika meghatározása.
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4. § Ha az intézmény mérlegfõösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot és nincs olyan vezetõ tisztségviselõje vagy

munkavállalója, akinek az intézménytõl vagy az intézménnyel együttesen összevont alapú felügyelet alá tartozó

vállalkozástól származó éves jövedelme eléri a 300 millió forintot, az intézmény a javadalmazási politika kialakításával

és mûködtetésével kapcsolatos kötelezettségének a 3. §-tól eltérõen

a) a kiemelt személyek körének azonosításával, amelybe legalább az intézményt vezetõ elsõ számú vezetõnek,

a szervezeti egység vezetését ellátó igazgatósági tagnak, valamint a kockázatkezelésért felelõs vezetõnek bele

kell tartoznia, és

b) a kiemelt személyek javadalmazása teljesítményjavadalmazási elemeinek a 7. § szerinti teljesítménymutatók

és elõírások alapján történõ meghatározásával és pénzben történõ megfizetésével

is eleget tehet.

5. § A felügyelõbizottság tagjai számára az intézmény a javadalmazási politikában tiszteletdíj formájában kizárólag

alapbérbõl álló javadalmazást is meghatározhat.

6. § Szabályozott piacra be nem vezetett intézmény a javadalmazási politikájában meghatározhatja, hogy

a teljesítményjavadalmazás a 7–9. §-ban meghatározott módszerek valamelyikével kerüljön meghatározásra.

7. § (1) Szabályozott piacra be nem vezetett intézmény a teljesítményjavadalmazás mértékét a javadalmazási politikában

elõre rögzített teljesítménymutatók alapján állapíthatja meg.

(2) Az intézmény által alkalmazandó teljesítménymutatóknak legalább a következõ szempontokat kell tartalmazniuk:

a) a nem teljesítõ hitelek részarányának változása,

b) a tõkekövetelmény elõírásnak való megfelelés mértéke,

c) a likviditási kockázatokat mérõ mutatószámok változása,

d) az elért adózás elõtti eredmény.

(3) Az egyes teljesítménymutatók egymáshoz mért súlyozását az intézmény a javadalmazási politikájában határozza meg.

(4) Az intézmény a teljesítményjavadalmazás megállapításakor legalább három év teljesítménymutatóit veszi

figyelembe.

(5) A javadalmazási politikában a teljesítményjavadalmazás mértékének megállapításához a teljesítménymutató adott

évi értékének helyessége független szakértõ írásbeli igazolása alapján állapítható meg.

(6) A teljesítménymutatókat úgy kell meghatározni, hogy a teljesítményjavadalmazás legnagyobb mértéke az intézmény

eredményének növekedése esetén is csak abban az esetben érhetõ el, ha a prudens mûködést jellemzõ mutatók

értékei nem romlottak olyan mértékben, amely a prudens mûködést veszélyezteti.

8. § (1) Szabályozott piacra be nem vezetett intézmény a teljesítményjavadalmazás mértékét oly módon is kiszámíthatja,

mintha az intézmény vezetõ állású személye vagy munkavállalója az adott vagy korábbi években részvényben,

vagy a Hpt. 5. számú mellékletének 14. a) pontja [befektetési vállalkozás esetében a Bszt. 2. számú mellékletének

13. a) pontja] szerinti eszközben vagy arra vonatkozó lehívási jogban részesült volna.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott módszer alkalmazásának feltétele, hogy mind a kiinduló évben, mind azokban

az években, amikor ezen módszer alapján kifizetés történik, a kifizetés alapjául szolgáló névleges értéket

az intézménytõl független szakértõnek kell számítania.

9. § Olyan szabályozott piacra be nem vezetett intézmény, amelynek többségi tulajdonnal rendelkezõ anyavállalata van,

a nem pénzbeli javadalmazás teljesítéséhez az anyavállalata által kibocsátott pénzügyi eszközt is felhasználhat.

Az ilyen pénzügyi eszköz a 8. § szerinti teljesítményjavadalmazás során is felhasználható.

10. § A Hpt. 69/C. § (3) bekezdésében és a Bszt. 4. mellékletének 9. pontjában meghatározott korlátnak való megfelelést

az intézmény a részvény és egyéb eszközök átadása mellett az azokra vonatkozó lehívási jog biztosításával is

teljesítheti.

11. § Az intézmény Európai Unió tagállamán vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más

államán kívül bejegyzett leányvállalata esetén az anyavállalat a leányvállalat vezetõ állású személyeire és

munkavállalóira vonatkozóan a javadalmazási politikára vonatkozó elõírásokat a 2. §-ban foglaltakkal összhangban

arányosan alkalmazhatja.
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12. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) Ha az intézmény javadalmazási politikájának az intézmény legfõbb szervének döntési hatáskörébe tartozó

rendelkezései nincsenek összhangban az e rendeletben foglaltakkal, akkor az intézmény a legfõbb szerv következõ

rendes vagy rendkívüli ülésén köteles a belsõ szabályzatait az e rendelettel összhangba hozni.

(3) A 7. § (4) bekezdéstõl eltérõen az intézmény a teljesítményjavadalmazás megállapításakor három év helyett 2011-ben

egy év, 2012-ben kettõ év teljesítménymutatóit is figyelembe veheti.

13. § Ez a rendelet a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó

tõkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelv I. melléklet 1. pontjának való

megfelelést szolgálja.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

A nemzetgazdasági miniszter 25/2011. (VII. 5.) NGM rendelete
a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának
részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról

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 17. §-a

(2) 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. § d), i) és m) pontjai szerinti feladatkörömben eljárva a

következõket rendelem el:

1. § A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes

szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„5. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhónapról az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására elõírt

hónapot követõ második hónap utolsó napja. Tárgyhónap alatt minden esetben a foglalkoztató havi bevallása és

abban teljesített adatszolgáltatása kezdõ és záró idõpontja közötti idõtartamot kell érteni. Az adatszolgáltatásokat az

állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.”

2. § Az R. 2. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–3. és 5. pontjai szerinti, az MPA kezelõje részére teljesítendõ adatszolgáltatás

alapját képezõ adatokból, az e rendelet szerint teljesített valamennyi adatszolgáltatás idõpontjakor érvényes részletes

kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az állami adóhatóság által kezelt adatbázisban tárolt adatok alapján,

kártyatulajdonosonként és foglalkoztatónként, személyazonosításra alkalmas módon tartalmazza az alábbi adatokat:

a) kártyatulajdonos adóazonosító jele,

b) kártyatulajdonos neve,

c) kártya típusa,

d) foglalkoztató adószáma,

e) foglalkoztató neve, elnevezése,

f) foglalkoztató illetékessége (külön-külön a Közép-magyarországi régióba és a többi régióba tartozó munkáltatók szerinti

csoportosításban, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága illetékességébe tartozó

munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba, vagy a konvergencia régiókba soroltan),

g) a foglalkoztatás adott hónapjában, valamint a kártyatípushoz tartozó összes érvényes

– kedvezményes járulékalap összege,

– a kedvezmény nélkül számított közteher kötelezettség összege,
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– a járulékkedvezmény figyelembevétele nélkül, illetve a járulékkedvezmény figyelembevételével kiszámított

kötelezettség különbözetének összege,

– a különbözetbõl az Ny. Alapot megilletõ összeg, az E. Alapot megilletõ összeg, illetve az MPA-t megilletõ összeg,

– a járulékkedvezmény igénybevételének hónapjáról szóló, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás azonosító

adatai,

– a járulékkedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés, adóhatósági javítás, megállapítás összege,

– a járulékkedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés azonosító adatai, az adóhatósági javítás,

megállapítás azonosító adatai,

h) a kártyatulajdonoshoz kapcsolódóan az egyes foglalkoztatóknál igénybe vett, önellenõrzéssel, adóhatósági

javítással, megállapítással felülírt járulékkedvezmény összesített összege,

i) az MPA kezelõje részére teljesített adatszolgáltatásban szereplõ adatok érvényességének idõpontja.

Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra, annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi

aktus által ellenõrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében az állami adóhatóságnál betekinthet. A kimutatás

adatairól másolat sem elektronikus formában, sem papíralapon nem készíthetõ. ”

3. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról*

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és

10. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ

miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –

a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjaira terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a hivatásos állományba felvételre jelentkezõk elõzetes alkalmassági

vizsgálatára.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) alapellátást végzõ orvos: az egészségügyi szolgálat területileg illetékes orvosa,

b) egészségügyi szolgálat: a Kormány által kijelölt, a NAV hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságát vizsgáló és minõsítõ szerv.

* A rendelet mellékleteit (4272–4370. oldal) a Nemzetgazdasági Közlöny 11. számának CD-melléklete tartalmazza.
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3. Az alkalmassági vizsgálat általános követelményei

3. § (1) A hivatásos állomány tagjának a hivatásos szolgálatra, ezen belül adott szolgálati beosztás, munkakör betöltéséhez

szükséges egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági állapotát a szolgálati viszony létesítését megelõzõen és a

szolgálati viszony fennállása alatt rendszeresen vizsgálni és véleményezni kell (a továbbiakban együtt: alkalmassági

vizsgálat).

(2) A hivatásos szolgálatra egészségileg, pszichikailag és fizikailag az a személy alkalmas, akinek nincs olyan egészségi,

pszichikai és fizikai elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a hivatásos szolgálat teljesítését kizárja, illetve

annak során egészségi, pszichikai és fizikai állapota jelentõs rosszabbodásának veszélye nem várható.

4. § (1) Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

a) a szolgálati viszony létesítése elõtt,

b) külföldön történõ szolgálat teljesítése elõtt és után,

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

(a továbbiakban: Hszt.) 76. § (1) bekezdése szerinti új beosztásba, munkakörbe történõ kinevezést megelõzõen,

a 22. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelõen,

d) a hivatásos állományba történõ visszavételt megelõzõen,

e) idõszakosan az alkalmasság ellenõrzése céljából,

f) a hivatásos szolgálatra való alkalmasság egészségi okból történt megváltozásakor, ha a betegség, baleset

maradandó egészségkárosodást okozott,

g) a hivatásos állomány tagja betegsége, mûtéte, baleseti sérülése után a szolgálatképesség elbírálása szükségessége

esetén, 60 naptári napot meghaladó egészségügyi szabadság, illetõleg keresõképtelenség eltelte után,

h) más fegyveres szervtõl történõ áthelyezés elõtt,

i) a Hszt. 44. § (1) bekezdése szerinti rendelkezési állomány megszûnésekor, új beosztásba, munkakörbe történõ

kinevezést megelõzõen, a 22. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelõen.

(2) Az (1) bekezdés f)–g) pontjában meghatározott esetben egészségi és pszichikai alkalmasságot kell minõsíteni.

(3) A hivatásos állomány tagja egészségi alkalmasságának elbírálására foglalkozás-egészségügyi vagy üzemorvostani

szakorvosi képesítéssel rendelkezõ orvos, a pszichikai alkalmasság elbírálására pszichológus jogosult, aki

e tevékenységében – jogszabály rendelkezésében és szakmai elõírásban foglaltak kivételével – nem korlátozható és

nem befolyásolható.

(4) A hivatásos állomány tagja fizikai alkalmassági vizsgálatát – elõzetes orvosi vélemény figyelembevételével – megfelelõ

testnevelõi vagy sportszakmai képesítéssel rendelkezõ személy végzi, a központilag kiadott módszertani

követelményrendszer betartásával.

5. § (1) Az alkalmassági vizsgálat során el kell bírálni, hogy az érintett személy

a) egészségi, pszichikai, fizikai szempontból alkalmas-e a betöltendõ szolgálati beosztás, munkakör ellátására,

különösen, ha új beosztása vagy munkaköre a korábbinál fokozottabb vagy más jellegû egészségi, pszichikai,

illetve fizikai követelményeket támaszt,

b) ha egészségi kockázatokkal járó beosztásban teljesít szolgálatot, egészségének vagy testi épségének elõre

látható károsodása nélkül alkalmas-e erre,

c) nem szenved-e olyan fertõzõ betegségben, amely miatt szolgálati beosztásából, munkakörébõl adódóan széles

körû fertõzést okozhat, vagy olyan betegségben, amelynek következtében bármikor szolgálatképtelenné válhat,

vagy amely gyógykezelést, gondozást, egyéb intézkedés megtételét teszi szükségessé.

(2) Az a hivatásos állományba felvételre jelentkezõ, aki az elõzetes vagy ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálaton nem

vett részt hivatásos állományba nem vehetõ fel.

(3) Az a hivatásos állományú tag, aki a számára e jogszabály alapján elõírt alkalmassági vizsgálaton – önhibájából – nem

vett részt, vagy a vizsgálaton való részvételt megtagadja a vizsgálat elvégzéséig nem foglalkoztatható, szakmai

képzésben nem részesíthetõ.

4. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági minõsítések

6. § (1) Az egészségi vizsgálatok alapján a következõ minõsítések állapíthatóak meg:

a) „Egészségileg alkalmas”,
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b) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......”,

c) „Egészségileg alkalmatlan”,

d) „Egészségileg alkalmas egészségügyi felmentéssel”,

e) „A tervezett szolgálati beosztás, munkakör egészségi követelményeinek nem felel meg”.

(2) A pszichológiai vizsgálatok alapján a következõ minõsítések állapíthatóak meg:

a) „Pszichológiailag alkalmas”,

b) „Pszichológiailag ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......”,

c) „Pszichológiai követelményeknek nem felelt meg”,

d) „A tervezett szolgálati beosztás, munkakör pszichológiai követelményeinek nem felel meg”.

(3) A fizikai alkalmassági vizsgálatok alapján a következõ minõsítések állapíthatóak meg:

a) „Fizikai állapota megfelelõ”,

b) „Fizikai terhelhetõsége jelenleg nem megfelelõ, hat hónapon belül ismételt vizsgálata szükséges”,

c) „Fizikai állapota nem megfelelõ”.

5. Az összesített alkalmassági minõsítések

7. § (1) Az alkalmassági vizsgálat összesített minõsítése az egészségügyi szolgálat feladata.

(2) Az alkalmasság összesített minõsítése az egészségi, pszichikai vizsgálatok és a fizikai állapotfelmérés eredményét

együttesen tartalmazza, amely minõsítés lehet

a) „Hivatásos szolgálatra alkalmas”,

b) „Jelenlegi beosztásában ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......”,

c) „A tervezett szolgálati beosztásra, munkakörre alkalmas”,

d) „A tervezett szolgálati beosztásra, munkakörre alkalmatlan”, vagy

e) „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan”,

f) „Hivatásos szolgálatra alkalmas egészségügyi felmentéssel”,

g) „Jelenlegi beosztásában/munkakörében alkalmatlan”.

(3) Az elõzetes, az ismételt elõzetes és a véglegesítés elõtti alkalmassági vizsgálat összesített minõsítése kizárólag

alkalmas vagy alkalmatlan lehet.

(4) „Hivatásos szolgálatra alkalmas” minõsítést kell adni, ha a vizsgált személy egészséges vagy olyan szervi eltérése van,

amely az élettani tûréshatárokat nem haladja meg, illetve az elváltozás a vizsgált személyt a szolgálat ellátásában nem

korlátozza, és egészségét a szolgálatteljesítés a szervi mûködésbeli eltérése mellett sem veszélyezteti.

(5) „Jelenlegi beosztásában ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......” minõsítés a

pszichikai és az egészségi alkalmasság minõsítésén egyaránt alapulhat. Az ideiglenes alkalmatlanság idõtartama

legfeljebb 365 naptári nap lehet.

(6) „A tervezett szolgálati beosztásra, munkakörre alkalmas” minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy

egészséges vagy olyan szervi eltérése van, amely az élettani tûréshatárokat nem haladja meg, illetve az elváltozás a

vizsgált személyt a tervezett beosztás, munkakör ellátásában nem korlátozza, és egészségét a szolgálatteljesítés a

szervi mûködésbeli eltérése mellett sem veszélyezteti.

(7) „A tervezett szolgálati beosztásra, munkakörre alkalmatlan” minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személynél

olyan szervi, mûködésbeli vagy pszichikai eltérés észlelhetõ, amely miatt a betöltendõ szolgálati beosztással,

munkakörrel járó feladatok ellátására nem képes, vagy e feladatok ellátása az egészségét veszélyeztetné. Ilyen

minõsítés esetén a minõsítésben meg kell határozni a vizsgált személy egészségi állapotának megfelelõ 1. melléklet

1. függelékében szereplõ alkalmassági kategóriákat.

(8) „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minõsítés valamennyi hivatásos beosztásra való alkalmatlanságot jelent, és az

alkalmassági összetevõk bármelyikén alapulhat. E minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személynek olyan mérvû

vagy jellegû egészségkárosodása van, amely a hivatásos szolgálattal járó fokozott egészségi, pszichikai és fizikai

igénybevételre figyelemmel kizárja a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek teljesítését, illetve egészségi állapota

miatt hivatásos beosztás ellátására alkalmatlan. Hivatásos állományú tagok esetén e minõsítésre kizárólag a NAV

Elsõfokú Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Elsõfokú FÜV Bizottság) és Másodfokú Felülvizsgáló Bizottsága

(a továbbiakban: Másodfokú FÜV Bizottság) (a továbbiakban együtt: FÜV Bizottság) jogosult. Ezen minõsítés esetén

szolgálati viszony nem létesíthetõ, illetõleg a fennálló szolgálati viszonyt meg kell szüntetni.
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(9) „Hivatásos szolgálatra alkalmas egészségügyi felmentéssel” összesített minõsítést kell megállapítani, ha a hivatásos

állomány tagja a 44. §-ban meghatározott szolgálati kötelezettségeinek teljesítése alóli felmentéssel (egészségügyi

felmentés) szolgálati beosztását (munkakörét) el tudja látni.

(10) „Jelenlegi beosztásában/munkakörében alkalmatlan” minõsítés a fizikai, a pszichikai, illetve az egészségi alkalmasság

minõsítésén egyaránt alapulhat. Mivel az adott beosztáson, munkakörön kívül más beosztásban, munkakörben

alkalmas lehet, ilyen minõsítés esetén a minõsítésben meg kell határozni a vizsgált személy egészségi állapotának

megfelelõ alkalmassági kategóriákat. Az alkalmassági kategórián belüli betölthetõ beosztást, munkakört a szervezeti

egység személyügyi szerve határozza meg.

6. Az egészségi alkalmassági követelmények

8. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatoknak ki kell terjednie

a) a bõr és látható nyálkahártyák, fogazat, garatképletek, a keringési, légzési, hasi és érzékszervek, valamint az

idegrendszer, az ízületek, az izomzat és csontrendszer vizsgálatára,

b) az esetleg fennálló testi és szellemi fogyatékosságokra, betegségekre,

c) az alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-függõség esetleges jeleinek megállapítására,

d) az általános belgyógyászati vizsgálatok mellett az indokolt mértékû ideggyógyászati, fogászati, szemészeti,

bõrgyógyászati és mozgásszervi szakorvosi vizsgálatokra,

e) a fül-orr-gégészeti vizsgálat során a mûszeres szûrõ-audiometriás vizsgálatra,

f) EKG, szükség esetén a kardiológiai vizsgálatra,

g) a mellkasi tüdõszûrõ vizsgálatra,

h) vér és vizelet laboratóriumi vizsgálatra (teljes vérkép és vizelet, vércukor, májenzimek),

i) nõk esetében a nõgyógyászati és nõgyógyászati citológiai vizsgálatra,

j) szükség esetén az egyéb, kiterjedtebb diagnosztikus és szakorvosi vizsgálatokra.

(2) A döntés kialakításához szükség esetén egyéb kiegészítõ vizsgálatok, a speciális szolgálati beosztások, munkakörök

esetében célzott jellegû vizsgálatok is elvégezhetõk.

9. § (1) Az egészségi alkalmasságot a rendelet 1. mellékletében meghatározott táblázatban (a továbbiakban: Táblázat)

foglaltak szerint kell minõsíteni. A minõsítést az 1. melléklet 3. függeléke szerinti nyomtatványra kell rávezetni.

(2) Az 1. mellékletben a betegségek és fogyatékosságok felsorolása a „Betegségek Nemzetközi Osztályozása” (BNO)

kiadványban foglaltak alapján történik.

(3) A Táblázat római számmal jelölt alkalmassági kategóriáiba a hivatásos állomány tagját szolgálati beosztásának,

munkakörének megfelelõen, az 1. melléklet 1. függelékében foglaltak szerint kell besorolni.

(4) A Táblázat rovatai és a kapcsolódó magyarázatok az egészségi alkalmassági fokozatokat nyomtatott nagybetûvel

jelölik, a következõk szerint:

a) „Egészségileg alkalmas” („AS”),

b) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......” („IAN”),

c) „Egészségileg alkalmatlan” („AN”).

(5) A Táblázat az egyes szakaszokban szereplõ betegségekhez „Egyéni elbírálás” („E”) megjelölést tartalmaz. Az „E” nem

minõsítés, csak választási lehetõséget biztosít a (4) bekezdés szerinti minõsítések közül.

(6) Ha a vizsgálat során a vizsgált személynél olyan megbetegedés észlelhetõ, amely a Táblázatban nem szerepel, a

vizsgált személyt az adott betegséget orvostanilag (kórtanilag) leginkább megközelítõ kórformára vonatkozó

elõírások szerint kell minõsíteni.

(7) A NAV speciális bevetési egységének tagjaira vonatkozó egyéb egészségi követelményeket az 1. melléklet

tartalmazza.

(8) „A tervezett szolgálati beosztás, munkakör egészségi követelményeinek nem felel meg” minõsítést kell megállapítani,

ha a vizsgált személy nem felel meg a betöltendõ szolgálati beosztás, munkakör ellátásával összefüggésben

támasztott egészségi követelményeknek.

10. § A Táblázatban szereplõ „E” megjelölésnél az egészségi alkalmasság elbírálásakor a következõket kell figyelembe venni:

a) a betegség súlyossági fokát és a velejáró funkcionális zavarokat,

b) a kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a szervezet kompenzáló képességét, egy adott elváltozás

perspektíváját, késõbbi következményeit, krónikussá válásának lehetõségét,
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c) az adott megbetegedés, elváltozás szolgálatképességet befolyásoló hatását,

d) a hivatásos állományú tag aktuális munkakörének jellegét és sajátosságait,

e) a hivatásos állományú tag más szolgálati beosztásban, munkakörben további egészségkárosodás vagy

állapotromlás nélkül való foglalkoztatásának lehetõségét.

7. Pszichikai alkalmassági vizsgálat

11. § (1) Az alkalmassági vizsgálatok keretében a pszichikai alkalmassági vizsgálatot az egészségi alkalmassági vizsgálattól

elkülönítetten kell elvégezni.

(2) A pszichikai alkalmassági vizsgálatot egységes, a szakirányító pszichológus által meghatározott és elfogadott

vizsgálati módszerekkel, a 12. melléklet szerinti alkalmassági szempontrendszer alapján kell végezni.

(3) A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, teljesítmény- és képességtesztek, mûszeres vizsgálatok, kompetencia

alapú vizsgáló eljárások és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgálat személy pszichés

állapota indokolja – kiegészítõ vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végzõ pszichológus minõsíti.

(4) Ha a pszichikai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végzõ pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet

tapasztal, amely a (3) bekezdésben meghatározott vizsgálatok segítségével nem tisztázható, akkor további célzott

vizsgálatot, illetve vizsgálatokat kell végezni. Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén további vizsgálatokat

kizárólag pszichiáter szakorvos végezhet.

(5) „Pszichológiailag alkalmas” minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy megfelel a hivatásos szolgálat

ellátásával összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli és pályamotivációs követelményeknek.

(6) „Pszichológiailag ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......” minõsítést kell adni a

hivatásos állomány tagjának, ha átmeneti élethelyzete, aktuális pszichés állapota nem teszi lehetõvé képességei,

személyiségjegyei megbízható értékelését. E minõsítés legfeljebb 180 naptári napra adható. A minõsítésben

megjelölt idõtartam lejártát követõen a pszichikai alkalmassági vizsgálatot ismételten el kell végezni, amelynek során

„Pszichológiailag ideiglenesen alkalmatlan, az ismételt alkalmassági vizsgálat idõpontja: .......” minõsítés nem

állapítható meg.

(7) „Pszichológiai követelményeknek nem felelt meg” minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy nem felel meg a

hivatásos szolgálat ellátásával összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli és pályamotivációs

követelményeknek.

(8) „A tervezett szolgálati beosztás, munkakör pszichológiai követelményeinek nem felel meg” minõsítést kell

megállapítani, ha a vizsgált személy nem felel meg a betöltendõ szolgálati beosztás, munkakör ellátásával

összefüggésben támasztott szellemi, érzékelési, személyiségbeli és pályamotivációs követelményeknek.

(9) A minõsítést a 12. melléklet 1. függeléke szerinti nyomtatványra kell rávezetni.

8. Fizikai alkalmassági követelmények

12. § (1) A hivatásos állomány fizikai alkalmasságát kétévente egy alkalommal, a felvételre jelentkezõkét az egészségi

alkalmasság megállapítását követõ 30 naptári napon belül fizikai állapotfelmérésen kell ellenõrizni, illetve

megállapítani.

(2) A hivatásos állomány tagját és a felvételre jelentkezõt a fizikai állapotfelmérésnél életkor alapján négy korcsoportba

kell sorolni. A besorolásnál a betöltött évek számát kell figyelembe venni, az alábbiak szerint

a) I. korcsoport: a 18–25 év közöttiek,

b) II. korcsoport: a 26–35 év közöttiek,

c) III. korcsoport: a 36–45 év közöttiek,

d) IV. korcsoport: a 46 év felettiek.

(3) A fizikai alkalmassági vizsgálaton az vehet részt, aki egy hónapnál nem régebbi egészségi alkalmassági vizsgálaton

„Egészségileg alkalmas” minõsítést kapott.

13. § (1) A fizikai alkalmasság vizsgálatára szolgáló mozgásformák a következõk:

a) mellsõ fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás,

b) 60 m futás,

c) felülés,

d) távolugrás helybõl,
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e) guggolás,

f) 2000 m futás.

(2) A fizikai alkalmasság minõsítése az (1) bekezdésben meghatározott mozgásformák közül a hivatásos állomány tagja

által választott öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának eredménye alapján történik. Az (1) bekezdés b) és

f) pontjában meghatározott mozgásformák végrehajtása kötelezõ. Az egyes kondicionális gyakorlatokért legfeljebb

25 pont, az öt gyakorlat végrehajtása esetén összesen 125 pont adható.

(3) Az öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése az I–III. korcsoportba tartozó személyek esetében:

a) 0–59 pont esetén „Nem megfelelõ”,

b) 60–125 pont esetén „Megfelelõ”.

(4) Az öt kondicionális gyakorlat végrehajtásának értékelése az IV. korcsoportba tartozó személyek esetében:

a) 0–15 pont esetén „Nem megfelelõ”,

b) 16 pont felett „Megfelelõ”.

(5) „Fizikai állapota megfelelõ” minõsítést kell adni a hivatásos állomány tagjának, ha a választott öt kondicionális

gyakorlatot teljesítette és gyakorlatonként nincs 0 pont teljesítménye, továbbá a gyakorlatok végrehajtásának

eredményeként „Megfelelõ” értékelést kapott.

(6) Ha a hivatásos állomány tagja „Fizikai terhelhetõsége jelenleg nem megfelelõ, hat hónapon belül ismételt vizsgálata

szükséges” minõsítést kapott, az ismételt állapotfelmérésre a hat hónapon belül egy alkalommal kerülhet sor, melyet

az elõzõ felmérést követõen legkorábban 30 naptári nap elteltével lehet végrehajtani. Amennyiben a hivatásos

állományú tag az ismételt fizikai állapotfelmérés során „Nem megfelelõ” értékelést kap, akkor „Fizikai állapota nem

megfelelõ” minõsítést kell adni.

(7) Ha a hivatásos állomány tagja „Fizikai állapota nem megfelelõ” minõsítést kapott, az ismételt fizikai állapotfelmérés

során az alapellátást végzõ orvos bevonásával vizsgálni kell a kiváltó okokat, az érintett személy szolgálati beosztás,

munkakör ellátására való alkalmasságát.

(8) „A fizikai alkalmassági követelmények kondicionális eredmény pontérték táblázatát”, valamint „Az egyes feladatok

végrehajtásának követelményeit és rendjét” a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A NAV speciális bevetési alegység tagjaira vonatkozó fizikai alkalmassági követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(10) A minõsítést a 2. melléklet 3. függeléke szerinti nyomtatványra kell rávezetni.

9. Elõzetes alkalmassági vizsgálat

14. § (1) A hivatásos állományba felvételre jelentkezõknél egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatot és fizikai

állapotfelmérést kell végezni a 11. § (1) bekezdésben és a 12. § (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(2) A felvételre jelentkezõ elõzetes alkalmassági vizsgálatát, a felvételi eljárást lefolytató szervezeti egység bejelentés

alapján kezdeményezi az egészségügyi szolgálatnál.

(3) A felvételre jelentkezõ elõzetes alkalmassági vizsgálatának idõpontját az egészségügyi szolgálat úgy állapítja meg,

hogy a vizsgálatra a felkérés idõpontját követõ 15 napon belül sor kerüljön. A felvételi eljárást lefolytató szervezeti

egységnek az elõzetes alkalmassági vizsgálat lefolytatása érdekében meg kell határoznia, hogy a felvételre jelentkezõt

várhatóan milyen szolgálati beosztásba, munkakörbe tervezi kinevezni.

15. § (1) A felvételre jelentkezõnek az elõzetes alkalmassági vizsgálaton be kell mutatnia

a) az alkalmassági vizsgálatra rendelõ lapot (4. melléklet),

b) a felvétel elõtti alkalmassági vizsgálathoz szükséges kérdõívet (5. melléklet),

c) a társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolványát,

d) ha van, a katonai igazolványát, illetve a katonai egészségi minõsítését igazoló iratot,

e) a háziorvosa által kitöltött adatlapot (6. melléklet),

f) az egészségi állapotára vonatkozó összes egészségügyi dokumentációt, az egészségügyi törzskönyvet, illetve, ha

azzal valamilyen okból nem rendelkezik az errõl szóló igazolást,

g) egy éven belüli tüdõszûrés eredményét,

h) nõk esetében egy évnél nem régebbi nõgyógyászati és nõgyógyászati citológiai vizsgálat eredményét,

i) HIV, Hepatitis B és C vírus, a vérbaj (lues) vizsgálat eredményeit,

j) három hónapnál nem régebbi drogszûrés eredményét.

(2) A honvédségi egészségi alkalmatlansági minõsítés – ha az alkalmatlanságot okozó elváltozás a vizsgálat idõpontjában

is fennáll –, továbbá a szerzõdéses, hivatásos vagy önkéntes tartalékos állományból egészségi okok miatt történt
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leszerelés, valamint érvényben lévõ egészségkárosodás bármilyen mértéke, a hivatásos állományba történõ

jelentkezés esetén alkalmatlan minõsítést jelent.

(3) A felvételre jelentkezõ elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálatának lefolytatásában részt vevõ alapellátást végzõ

orvos az érintettet köteles tájékoztatni az alkalmatlan minõsítés okáról. Az alkalmatlan minõsítéssel szemben az

érintett az alkalmassági vélemény kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül az Elsõfokú FÜV Bizottsághoz, az

Elsõfokú FÜV Bizottság által megállapított alkalmatlan minõsítéssel szemben pedig a 37. § (1) bekezdésében

meghatározottak szerint a Másodfokú FÜV Bizottsághoz fordulhat.

(4) Ha a felvételre jelentkezõ az elõzetes alkalmassági vizsgálat során a szolgálat ellátására kihatással lévõ, egészségi

állapotára vonatkozó információkat elhallgat, illetve valótlan adatokat szolgáltat, és ezek a hivatásos állományba

vétele után az állományilletékes parancsnoka tudomására jutnak, soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell elrendelni.

10. Ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálat

16. § (1) A felvételre jelentkezõ ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálatát kell elrendelni, ha a jelentkezõ alkalmas minõsítést

kapott, de nem került hivatásos állományba vételre és a minõsítés óta már hat hónap eltelt, továbbá igazolni tudja

a háziorvostól beszerzett dokumentáció alapján, hogy az eltelt idõszakban olyan betegsége, balesete nem volt, mely

az alkalmasságát kizárná.

(2) Az egy éven túli jelentkezés esetén a jelöltet új jelentkezõnek kell tekinteni.

(3) Nincs helye ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálatra jelentkezésnek, ha a jelentkezõ

a) az utolsó alkalmassági vizsgálat során másodfokon, egy éven belül alkalmatlan minõsítést kapott, vagy

b) az orvostudomány aktuális állása szerint végleges állapotot jelentõ, a hivatásos szolgálatra való alkalmasságot

kizáró testi fogyatékosságban szenved, vagy

c) az orvostudomány aktuális állása szerint nem gyógyítható, a hivatásos szolgálatra való alkalmasságot kizáró

megbetegedésben szenved, vagy

d) egy éven belül végzett pszichológiai vizsgálaton „Pszichológiai követelményeknek nem felelt meg” minõsítést

kapott.

17. § Az ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálat során

a) az elõzõ vizsgálat óta eltelt idõtõl függetlenül – a megfelelõ orvosi igazolás hiányában – az általános

belgyógyászati vizsgálatot és a pszichológiai vizsgálatot az egészségügyi szolgálat szakorvosának meg kell

ismételnie,

b) meg kell ismételni mindazon vizsgálatokat, amelyeknél az ismételt vizsgálat alkalmával valamely alkalmasságot

kizáró ok gyanúja felmerül.

18. § (1) A hivatásos állományba próbaidõre felvett személy egészségi alkalmasságát, ha azt az állományilletékes parancsnok

írásban megindokoltan kezdeményezi, az egészségügyi szolgálat a FÜV Bizottság általi eljárás (a továbbiakban: FÜV

eljárás) keretében, a véglegesítését megelõzõen ismételten véleményezi.

(2) Az eljárás során értékelni kell az elõzetes alkalmassági vizsgálat eredményeit, a próbaidõ alatt elõfordult betegségeket,

és szükség esetén kiegészítõ vizsgálatokat lehet elrendelni. A próbaidõre felvett személy alkalmasságát az elõzõeket

összesítve kell meghatározni.

(3) A próbaidõre felvett személy véglegesítés elõtti alkalmasságának véleményezését úgy kell kezdeményezni, illetve azt

úgy kell elvégezni, hogy a véglegesítésre vonatkozó döntést a próbaidõ lejárta elõtt meg lehessen hozni.

11. Idõszakos alkalmassági vizsgálat

19. § (1) A szolgálati viszony fennállása alatt, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés rendszeres ellenõrzése

érdekében, a hivatásos állomány minden tagjánál idõszakos egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokat és fizikai

állapotfelmérést kell végezni.

(2) Az idõszakos alkalmassági vizsgálat során az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot a kockázatértékelés

eredményének megfelelõ idõközönként, de legalább évente, és a 12. § (1) bekezdésben meghatározottak

figyelembevételével kell elvégezni.

(3) A hivatásos állomány idõszakos alkalmassági vizsgálatát úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a szolgálati

feladatok ellátásában fennakadást ne okozzon.

4278 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám



(4) Az idõszakos alkalmassági vizsgálatot végzõ orvos a vizsgálat eredménye alapján a következõ egészségi és pszichikai

alkalmassági vizsgálatra a (2) bekezdésben elõírtnál rövidebb idõt is megállapíthat.

20. § A hivatásos állomány tagjának az idõszakos alkalmassági vizsgálaton be kell mutatnia

a) az alkalmassági vizsgálatra rendelõ lapot (4. melléklet),

b) a társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolványát,

c) az elõzõ alkalmassági vizsgálat óta keletkezett kórházi és gyógyintézeti zárójelentéseket, szakorvosi leleteket,

esetleges a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) szakvéleményét,

d) két éven belüli tüdõszûrésének eredményét,

e) nõk esetében három évnél nem régebbi nõgyógyászati citológiai vizsgálat eredményét.

21. § Az idõszakos alkalmassági vizsgálat során a hivatásos állomány tagját aktuális egészségi, pszichikai és fizikai

állapotától függõen kell minõsíteni.

12. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

22. § (1) A hivatásos állomány tagjának soron kívüli alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie

a) 60 naptári napot meghaladó keresõképtelenség esetén,

b) ha munkavégzése (egészségügyi ok kivételével) 6 hónapot meghaladóan szünetel, vagy

c) a 15. § (4) bekezdésében meghatározott esetben,

d) az 1. melléklet 1. függelékében meghatározott alkalmassági kategóriák közötti átsorolást megelõzõen.

(2) Ha az állományilletékes parancsnok, a szolgálati elöljáró vagy az alapellátást végzõ orvos indokoltnak tartja

– függetlenül a keresõképtelen napok számától –, kezdeményezheti a hivatásos állomány tagja soron kívüli

alkalmassági vizsgálatát abban az esetben is, ha az adott évben egynél több és eltérõ idõben megállapított betegség

miatt történt a keresõképtelen állományba vétele.

(3) A NAV elnöke (a továbbiakban: elnök) a hivatásos állományra vonatkozóan elrendelheti egyes szolgálati beosztásokat,

munkaköröket betöltõk soron kívüli alkalmassági vizsgálatát, vagy egyes alkalmassági vizsgálatoknak a hivatásos

állomány egészére vagy meghatározott részére történõ elvégzését is.

(4) A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot az alkalmassági vizsgálatra rendelõ lappal kell kezdeményezni.

23. § (1) A soron kívüli alkalmassági vizsgálat esetén az egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok közül a soron kívüli

alkalmassági vizsgálatot megalapozó körülmények által indokolt vizsgálatokat kell elvégezni.

(2) A soron kívüli alkalmassági vizsgálatra a hivatásos állomány tagját az egészségügyi szolgálat az iratok beérkezését

követõ 30 naptári napon belül írásban, a vizsgálat helyének és idejének megjelölésével, a vizsgálat idõpontját

megelõzõen legalább nyolc naptári nappal a szolgálati elöljáró útján rendeli be.

13. Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

24. § (1) Személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni rendszeresen a hivatásos állomány azon tagjánál,

a) aki szolgálati feladatai ellátása során fokozott egészségi ártalomnak, illetve veszélynek van kitéve,

b) akinek esetleges fertõzõ megbetegedése környezetét veszélyeztetheti.

(2) A vizsgálatok elvégzése az alapellátást végzõ orvos feladata, aki a vizsgálatok tervszerû végrehajtása érdekében

a személyi higiénés alkalmassági vizsgálatra kötelezettekrõl nyilvántartást vezet.

14. Az idõszakos, a soron kívüli és a személyi higiénés alkalmassági vizsgálat közös szabályai

25. § (1) Ha az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján feltételezhetõ, hogy a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota

eredeti szolgálati beosztásának, munkakörének ellátását nem teszi lehetõvé, akkor az alapellátást végzõ orvos FÜV

eljárást köteles kezdeményezni.

(2) Az ideiglenesen alkalmatlanná nyilvánított személyt az alkalmasság végleges elbírálása érdekében, az egészségügyi

szolgálat orvosa által megjelölt idõpontban, újabb vizsgálatra kell küldeni.

(3) A 4. § (1) bekezdés b)–i) pontjában felsorolt esetekben lefolytatott alkalmassági vizsgálatok során megállapított

minõsítéssel szemben az érintett az alkalmassági vélemény kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül az
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Elsõfokú FÜV Bizottsághoz, az Elsõfokú FÜV Bizottság által megállapított alkalmatlan minõsítéssel szemben pedig a

37. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Másodfokú FÜV Bizottsághoz fordulhat.

15. Külföldi szolgálatra vezényeltek alkalmassági vizsgálata

26. § (1) A külföldi szolgálatra vezénylés megkezdése elõtt és az onnan történõ végleges hazatérést követõen, egészségügyi,

pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatot kell lefolytatni a hivatásos állomány tagjánál. A vizsgálatokat az

egészségügyi szolgálat végzi.

(2) Külföldi szolgálatra vezényeltek egészségi alkalmassági vizsgálatát és az egészségügyi felkészítést az egészségügyi

szolgálatnál a NAV Központi Hivatala illetékes személyügyi szerve írásban kezdeményezi.

(3) Az egészségügyi szolgálatnak az egészségügyi felkészítés keretében idõben tájékoztatnia kell a kiutazót, hogy

a) a kötelezõen elõírt, valamint – beleegyezése esetén – az ajánlott védõoltásban részesüljön,

b) a külszolgálat idõtartamára az aktuálisan fenyegetõ megbetegedések elkerülésére megfelelõ gyógyszerrel

rendelkezzen.

(4) A hivatásos állomány tagja az orvosi vizsgálatra köteles magával vinni a korábbi vizsgálatok alapján kiállított és

rendelkezésére álló orvosi leleteit, kórházi zárójelentéseit, ha van, oltási könyvét.

(5) A vizsgálatokat a külszolgálat helye szerint meghatározott egészségi, alkalmassági és járványügyi követelményekre

figyelemmel kell elvégezni.

27. § Ha az egészségügyi szolgálat a hivatásos állomány tagját egészségügyi, pszichikai vagy fizikai szempontból

alkalmatlannak tartja külföldi munkavégzésre, ennek okáról az érintettet tájékoztatja.

28. § (1) A külföldi szolgálatból történõ végleges hazatérést követõ alkalmassági vizsgálatra a hivatásos állomány tagjának az

elsõ szolgálatteljesítési napján kell jelentkeznie az egészségügyi szolgálatnál.

(2) A külföldi szolgálatból történõ végleges hazatérést követõ alkalmassági vizsgálat lezárásáig a hivatásos állomány tagja

részére egészségügyi szabadságot kell elrendelni.

16. Az alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezése

29. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota olyan mértékben változott, hogy a számára elõírt egészségi,

pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel meg, vagy egészségügyi szabadságának idõtartama a

180 naptári napot meghaladta, alkalmasságának a felülvizsgálatát kell kezdeményezni.

(2) Az alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult:

a) a hivatásos állomány tagja,

b) az alapellátást végzõ orvos,

c) az állományilletékes parancsnok vagy a szolgálati elöljáró.

(3) A felülvizsgálat kezdeményezésérõl a hivatásos állomány tagja haladéktalanul, de legkésõbb 8 munkanapon belül

köteles jelentést tenni, az alapellátást végzõ orvos pedig tájékoztatást adni az állományilletékes parancsnoknak.

(4) A felülvizsgálat iránti kérelmet az Elsõfokú FÜV Bizottság elnökének kell megküldeni, aki intézkedik a FÜV eljárás

lefolytatása iránt.

17. Az alkalmasság felülvizsgálatának okmányai

30. § (1) Az alkalmasság elbírálásához a következõ okmányok szükségesek:

a) egészségügyi könyv,

b) kórtörténeti lap,

c) alapellátást végzõ orvos véleménye,

d) állományilletékes parancsnok vagy a szolgálati elöljáró véleménye,

e) felülvizsgálati táblázat (a továbbiakban: FÜV táblázat) (11. melléklet),

f) orvosszakértõi vélemény az egészségkárosodás mértékérõl,

g) a felülvizsgálatra rendelt személy egészségi állapotára vonatkozó orvosi leletek,

h) valamennyi rendelkezésre álló, de különösen az egy éven belüli kórházi és gyógyintézeti zárójelentések,

szakorvosi leletek,
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i) sérülés (baleset) esetén a baleseti jegyzõkönyv, az ezzel kapcsolatos minõsítõ határozat,

j) alkalmassági nyilatkozat hivatásos szolgálatra való alkalmasság felülvizsgálatához (7. melléklet),

k) alkalmassági vizsgálatra rendelõ lap (4. melléklet).

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti vélemény beszerzésétõl a felülvizsgálatot elõkészítõ orvos eltekinthet, ha az érintett

egészségi állapota e nélkül is egyértelmûen megítélhetõ.

18. A vezetõi és orvosi vélemény

31. § (1) A felülvizsgálathoz ismerni kell a hivatásos állomány tagja élet- és munkakörülményeit, a beosztásával együtt járó

fizikai és pszichikai terheléseket, továbbá a hivatásos állomány tagja korábbi teljesítõképességéhez viszonyított és a

közvetlen környezet által tapasztalható változásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megítéléséhez be kell szerezni az állományilletékes parancsnok vagy a szolgálati elöljáró

és az alapellátást végzõ orvos véleményét is.

(3) Az állományilletékes parancsnok vagy a szolgálati elöljáró véleményének tartalmazni kell, hogy a hivatásos állomány

tagjának

a) egészségi állapota milyen mértékben befolyásolja a szolgálati feladatok ellátását,

b) szolgálati beosztásában, munkakörében végzett munka milyen fizikai és szellemi megterheléssel jár,

c) szolgálatteljesítési képessége és magatartása milyen mértékben változott,

d) az elõzõ két évben milyen gyakorisággal és idõtartamban volt egészségügyi szabadságon,

e) milyen más szolgálati beosztásba, munkakörbe helyezésére van lehetõség,

f) az egészségügyi szabadságra való jogosultsága megszûnésének idõpontját.

(4) Ha a FÜV eljárást az alapellátást végzõ orvos kezdeményezi, a beteg állapotáról, szolgálati körülményeirõl és az orvosi

szempontból értékelhetõ rendellenességrõl orvosi véleményt készít, melynek két példányát megküldi az Elsõfokú FÜV

Bizottság elnökének.

(5) Ha a baleset (betegség) szolgálati kötelmekkel összefüggõ vagy szolgálati eredetû, az alapellátást végzõ orvosi

véleményben közölni kell a baleset (betegség) bekövetkezésének helyét, idejét és körülményeit, továbbá a szolgálati

kötelmekkel való összefüggésre vonatkozó megállapításokat.

19. A felülvizsgálathoz szükséges orvosi vizsgálatok

32. § (1) A hivatásos állomány alkalmassági felülvizsgálatra rendelt tagja a FÜV Bizottság elõtt személyesen köteles megjelenni.

A személyes megjelenéstõl el kell tekintetni, ha

a) a felülvizsgálat idején betegsége, sérülése miatt járó vagy cselekvõképtelen, illetõleg utaztatása esetén egészségi

állapotában romlás következne be,

b) büntetõeljárás keretében elrendelt személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt áll.

(2) A FÜV Bizottság a hivatásos állomány tagja alkalmasságát a rendelkezésre álló felülvizsgálati okmányok alapján bírálja

el, ha a személyes megjelenésétõl az (1) bekezdés alapján el kell tekinteni. A FÜV Bizottság elnöke a FÜV Bizottság

döntésérõl és a jogorvoslat lehetõségérõl a hivatásos állomány tagját írásban értesíti.

(3) A kivizsgálást a rendelkezésre álló legkorszerûbb diagnosztikai eljárásokkal kell végezni, amelyek a betegség, illetõleg

a kóros állapot tényleges fennállását és természetét az orvostudomány mindenkori követelményei szerint igazolják,

vagy kizárják. A kivizsgálás eredményét a hivatásos állomány tagja kórlapjában teljes részletességgel, a FÜV

táblázatban olyan mértékben kell feljegyezni, hogy a döntés alapját képezõ kórállapot vagy betegség szakmai

szempontból értékelhetõ legyen.

(4) A FÜV eljárás elõkészítéséért felelõs orvos biztosítja, hogy a beteg kivizsgálása során az elõírt és az általa szükségesnek

tartott vizsgálatok, szakkonzíliumok megtörténjenek és azok eredményét a kórtörténeti iratokban hitelesen rögzítsék.

Ezek elvégzésérõl köteles meggyõzõdni és az észlelt hiányosságok pótlására intézkedni.

(5) Az alkalmasság elbírálása szempontjából alapvetõ kórelváltozásokról az eljárást elõkészítõ orvosnak személyes

vizsgálattal is meg kell gyõzõdnie. A vizsgálat alapján kell javaslatot tennie az Elsõfokú FÜV Bizottságnak a hivatásos

állomány tagjának minõsítésére.

(6) A FÜV Bizottság elnöke szükség esetén újabb kivizsgálást, illetõleg vizsgálatok elvégzését kérheti.
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20. Az Elsõfokú FÜV Bizottság összetétele, hatás- és jogköre

33. § (1) A három tagból álló Elsõfokú FÜV Bizottságot az egészségügyi szolgálat alapellátó rendszerében kell mûködtetni.

(2) Az Elsõfokú FÜV Bizottság elnökét és tagjait az egészségügyi szolgálat vezetõje bízza meg, a bizottságban egy fõ

foglalkozás-egészségügyi szakorvos részvétele kötelezõ. A FÜV bizottság munkájába konzultációs joggal – a FÜV

eljárás alapját képezõ betegségre figyelemmel – pszichológus, valamint az illetékes szakterületnek megfelelõ

szakorvos is bevonható.

(3) Az Elsõfokú FÜV Bizottság rendeltetés szerinti mûködésének megszervezése és mûködtetése a bizottság elnökének a

feladata. Feladatkörében köteles gondoskodni a bizottsághoz utaltak kivizsgáltatásáról, a FÜV eljárás okmányainak

elõírások szerinti elkészíttetésérõl, az elõírt adatszolgáltatás határidõre történõ teljesítésérõl.

34. § (1) A hivatásos állomány tagja alkalmasságáról, valamint szolgálatképességérõl az Elsõfokú FÜV Bizottság a következõ

döntéseket hozhatja:

a) valamennyi összesített alkalmassági minõsítés,

b) szolgálatteljesítési idõ csökkentése napi 4 vagy 6 óra idõtartamra, legfeljebb 365 naptári napig,

c) egészségügyi felmentés engedélyezése, a 44. § (2) bekezdés szerint,

d) 180 naptári napot meghaladóan egészségügyi szabadság engedélyezése, legfeljebb 300 naptári napig.

(2) A bizottság elsõ fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést és az ügy iratait az Elsõfokú FÜV Bizottság elnöke

haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon belül megküldi a Másodfokú FÜV Bizottság elnökéhez.

(3) Az Elsõfokú FÜV Bizottság határozata végrehajtható

a) a határidõ elteltét követõ naptári napon, ha a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidõ alatt a jogosult

fellebbezést nem terjesztett elõ,

b) azonnal, ha jogosult a fellebbezési jogáról lemondott vagy a fellebbezést visszavonták.

21. A Másodfokú FÜV Bizottság összetétele, hatás- és jogköre

35. § (1) A három tagból álló Másodfokú FÜV Bizottságot az egészségügyi szolgálat szakellátó rendszerében kell mûködtetni.

(2) A Másodfokú FÜV Bizottság elnökét és tagjait a NAV elnöke bízza meg.

(3) Pszichológiai alkalmasság elbírálása esetén a Másodfokú FÜV Bizottságban az elnök által felkért pszichológus vagy

pszichiáter szakorvos, fizikai alkalmasság elbírálása esetén sportorvostan szakvizsgával rendelkezõ szakorvos

részvétele kötelezõ.

(4) Ha az alkalmasság elbírálása szempontjából a bizottság elnöke indokoltnak tartja, szakkonziliárust kell a bizottságba

bevonni.

(5) A bizottság rendeltetés szerinti mûködésének megszervezése, irányítása a Másodfokú FÜV Bizottság elnökének a

feladata.

36. § (1) A Másodfokú FÜV Bizottság bírálja el az Elsõfokú FÜV Bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.

A bizottság másodfokon hozott határozatba (9. melléklet) foglalt döntése a közléssel jogerõs és végrehajtható.

(2) A Másodfokú FÜV Bizottság döntésében valamennyi alkalmassági fokozatot, bármely korlátozást és felmentést

alkalmazhat, az elsõfokú minõsítést megváltoztathatja, illetõleg újabb kivizsgálást vagy annak kiegészítését

rendelheti el.

(3) A Másodfokú FÜV Bizottság jogosult – a korábban engedélyezett idõtartamok beszámításával – engedélyezni

a csökkentett szolgálati idõt napi 4 vagy 6 órára, legfeljebb 365 naptári nap idõtartamig.

(4) A Másodfokú FÜV Bizottság jogosult – a korábban engedélyezett idõtartamok beszámításával – engedélyezni

az egészségügyi szabadságot legfeljebb 365 naptári nap idõtartamig.

22. A jogorvoslat rendje

37. § (1) Az Elsõfokú FÜV Bizottság döntése ellen a vizsgált személy a határozat (8. melléklet) kézhezvételétõl számított

15 naptári napon belül, az Elsõfokú FÜV Bizottsághoz írásban benyújtott fellebbezéssel élhet.

(2) A FÜV Bizottság alkalmassági minõsítõ döntését, valamint a fellebbezés lehetõségét a hivatásos állomány tagjával a

FÜV Bizottsági ülésen közölni kell. A minõsítést, a fellebbezés lehetõségét és az egyes szolgálati feladatok alóli

felmentést a hivatásos állomány tagjának egészségügyi könyvébe fel kell tüntetni. A döntést annak kihirdetését
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követõ 8 naptári napon belül határozatba kell foglalni. A felülvizsgált személy az Elsõfokú FÜV Bizottság határozatának

kézhezvételét követõen a fellebbezési jogáról saját kezûleg írt és aláírt nyilatkozatával lemondhat.

(3) A FÜV táblázat egy eredeti példányát mellékleteivel együtt, valamint a FÜV határozat egy eredeti példányát a jogerõs

döntést hozó FÜV Bizottság irattárában kell elhelyezni, továbbá egy-egy példányt az érintett számára kézbesíteni kell.

A hivatásos állomány tagja állományilletékes parancsnokát, és a NAV Központi Hivatalát az alkalmassági minõsítésrõl

– a FÜV határozat indokolást nem tartalmazó kivonata megküldésével – értesíteni kell.

(4) A FÜV táblázatot „Orvosi titoktartásra kötelezett” jelzéssel kell ellátni, arról másolatot az érintett kérelmére vagy

törvényben meghatározott személyek és szervek részére lehet kiadni.

23. A FÜV Bizottság eljárása

38. § (1) A FÜV Bizottságok üléseiket szükség szerinti gyakorisággal tartják. A FÜV Bizottsági ülésre a hivatásos állomány tagját

az egészségügyi szolgálat írásban, a bizottsági ülés helyének és idejének megjelölésével, az ülés idõpontját

megelõzõen, legalább nyolc naptári nappal a szolgálati elöljáró útján rendeli be. A FÜV Bizottság tagjává nem jelölhetõ

ki olyan személy, aki az eljárással érintett ügyben korábban közremûködött.

(2) A hivatásos állomány tagját a bizottság szakmai szempontból illetékes tagja megvizsgálja, a vizsgálat eredményét

összeveti a FÜV táblázatban szereplõ vizsgálati eredményekkel, majd a bizottság részére tájékoztatást ad a kivizsgálás

eredményérõl, és javaslatot tesz a vizsgált személy egészségi alkalmassági fokára, egészségkárosodásának a szolgálati

kötelmekkel való összefüggésére, valamint az egyéb kérdésekre.

(3) A FÜV Bizottság szótöbbséggel határoz. A FÜV Bizottság tagja, ha a határozattal nem ért egyet, különvéleményt

nyújthat be írásban. Ezt az elnök a FÜV táblázat irattári példányához csatolja.

(4) A FÜV táblát a bizottság tagjai aláírják és személyi orvosi bélyegzõjükkel hitelesítik. A FÜV határozatot kizárólag az

elnök írja alá, és a FÜV Bizottság bélyegzõjével hitelesíti.

(5) Alkalmatlanság megállapítása esetén a FÜV Bizottságnak a minõsítés jogerõre emelkedéséig, továbbá a személyügyi

eljárás kezdetéig a hivatásos állomány tagjának egészségügyi szabadságot kell engedélyeznie.

24. Az egészségkárosodás mértékének megállapítása

39. § (1) A felülvizsgálat során be kell szerezni az NRSZH szakvéleményét a vizsgált személy egészségkárosodásának

mértékérõl, ha

a) egészségi állapota alapján „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minõsítés megállapítása indokolt,

b) a felülvizsgálatra szolgálati kötelmekkel összefüggõ egészségkárosodás következtében kerül sor,

c) a hivatásos állomány tagja kéri.

(2) A szakvélemény beszerzését az Elsõfokú FÜV Bizottság elnöke kezdeményezi az NRSZH beutaló (10. melléklet)

kiállításával.

(3) Az egészségkárosodás mértékének megállapítását az egészségügyi szabadságra való jogosultság lejárta elõtt

legkésõbb 90 naptári nappal kell kezdeményezni.

40. § Az elsõ fokú orvos szakértõi bizottság által megállapított egészségkárosodás mértéke ellen a hivatásos állomány tagja

az Elsõfokú FÜV Bizottság elnöke útján, az elsõ fokú döntésben meghatározott fellebbezési idõn belül, az ott megjelölt

másodfokú orvos szakértõi bizottsághoz fellebbezhet.

25. Egészségügyi szabadság engedélyezése

41. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja betegség vagy baleset következtében szolgálati beosztásának, munkakörének

ellátására ideiglenesen alkalmatlanná válik, intézkedni kell az egészségügyi szabadság engedélyezése iránt.

(2) Ha a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló jogszabály szerinti

keresõképtelenség megállapítására feljogosított egészségügyi szolgáltató orvosa, a háziorvos vagy az alapellátást

végzõ orvos a hivatásos állomány tagjának keresõképtelenségét megállapította, a hivatásos állomány tagja köteles

errõl a szolgálati elöljáróját – a várható gyógyulási idõtartam meghatározásával – haladéktalanul, de legkésõbb

24 órán belül értesíteni.
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(3) Ha a keresõképtelenség, illetve egészségügyi szabadság idõtartama a 30 naptári napot meghaladja havonta, rövidebb

idõtartam esetén szolgálattételre jelentkezéskor a hivatásos állomány tagja az igazolást a szolgálati elöljárójának

köteles leadni.

(4) A hivatásos állomány tagja a 22. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott soron kívüli alkalmassági vizsgálatra, a

keresõképtelenség idõtartama alatt a 23. § (2) bekezdés alapján elõször az alapellátást végzõ orvos által

meghatározott idõpontban, majd a keresõképessé nyilvánításának napján, de legkésõbb az azt követõ elsõ

munkanapon, a szolgálatba állását megelõzõen, köteles az alapellátást végzõ orvosnál a keresõképtelenséget

megállapító leletekkel megjelenni.

(5) A hivatásos állomány kórházból, gyógyintézetbõl elbocsátott tagja két munkanapon belül köteles az alapellátást végzõ

orvost az elbocsátásáról tájékoztatni és a kórházi zárójelentés egy példányát vagy annak másolatát részére eljuttatni.

42. § (1) A hivatásos állomány tagja részére az alapellátást végzõ orvos legfeljebb 180 naptári napig egészségügyi szabadságot

engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egészségügyi szabadság lejártát követõen a beteget kezelõ alapellátást végzõ

orvos javaslatára a már engedélyezett egészségügyi szabadság beszámításával 180 naptári napon túl az Elsõfokú FÜV

Bizottság jogosult egészségügyi szabadság engedélyezésére 300 naptári nap idõtartamig.

(3) A fekvõbeteg gyógyintézetben töltött idõ a (2) bekezdés szerinti idõtartamok számításakor már engedélyezett

egészségügyi szabadságnak számít.

43. § (1) Az egészségügyi szabadság meghosszabbítását a bizottság elnöke a hivatásos állomány tagjának egészségügyi

könyvébe bejegyzi és azt aláírásával, valamint személyi orvosi bélyegzõjével látja el.

(2) Az engedélyezett egészségügyi szabadságot az egészségügyi szolgálat nyilvántartja.

26. Egészségügyi felmentés egyes szolgálati kötelezettségek alól

44. § (1) Tartós vagy végleges egészségkárosodás esetén, ha az nem okoz alkalmatlanságot, a hivatásos állomány tagja részére

a következõ szolgálati kötelezettségek teljesítése alól adható felmentés (egészségügyi felmentés):

a) testnevelés,

b) tartós állás,

c) alaki foglalkozás,

d) nehéz fizikai munka,

e) õrszolgálat,

f) egyenruhaviselés,

g) 24 órás szolgálat,

h) lövészet,

i) váltószolgálat,

j) fizikai felmérés,

k) fegyverviselés.

(2) Az egészségügyi felmentés engedélyezésére az alapellátást végzõ orvos, vagy a FÜV Bizottság – a már engedélyezett

egészségügyi felmentés beszámításával – legfeljebb 365 naptári nap idõtartamban jogosult.

(3) Az egészségügyi felmentés idõtartamát az összesített minõsítést tartalmazó alkalmassági véleményen fel kell tüntetni.

(4) Az egészségügyi felmentés a hivatásos állomány tagjának alap-, illetve szakkiképzését egy hónapon túl nem

akadályozhatja. Ha a felmentés okát képezõ egészségkárosodás olyan mértékû, hogy az a hivatásos állomány tagjának

alap-, illetve szakkiképzését egy hónapon túl sem teszi lehetõvé, egészségi alkalmasságának felülvizsgálata iránt kell

intézkedni.

(5) A felmentések végrehajtásáért az állományilletékes parancsnok, a parancs elõkészítéséért az alapellátást végzõ orvos

felelõs. Az állományilletékes parancsnok parancsában az idõtartam megjelölésével határozza meg a hivatásos

állomány tagja egyes szolgálati kötelezettségek alóli felmentését, illetve a csökkentett szolgálati idõt.

(6) A múló, heveny betegségek esetén, illetve a gyógyulás bekövetkezésekor, ha a felmentés további alkalmazása már

nem indokolt, az alapellátást végzõ orvos az egészségügyi felmentést megszünteti vagy a felmentést engedélyezõ

Elsõfokú FÜV Bizottságnál annak megszüntetését kezdeményezi.
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45. § (1) Hosszabb ideig tartó gyógykezelést követõen, az orvosi rehabilitáció keretében a fokozatos munkába állás érdekében

átmenetileg csökkentett munkaidõben történõ foglalkoztatás engedélyezhetõ a hivatásos állomány tagjának. Ennek

idõtartama az alapellátást végzõ orvos, vagy a FÜV Bizottság javaslatára napi 4 vagy 6 óra idõtartamra, összesen

legfeljebb 365 naptári napig terjedhet.

(2) A hivatásos állomány tagját – ha egészségi állapota indokolja, az erre meghatározott eljárási rendben – a NAV hévízi

Gyógyházába 14 napos támogatott gyógykezelésre lehet utalni. Az orvosi rehabilitáció keretében más szanatóriumba

utalásra és ellátásra az egészségbiztosítás vonatkozó szabályai szerint jogosult.

27. Szolgálati lõfegyver ideiglenes bevonása

46. § (1) Az alapellátást végzõ orvosnak a szakorvosi leletek és vizsgálati eredmények alapján – a kórállapot megjelölése

nélkül – írásban haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül kezdeményeznie kell az érintett szolgálati elöljárójánál a

szolgálati lõfegyver ideiglenes bevonását, az ideiglenes cselekvõképtelenség, illetve a lõfegyver biztonságos

használatát befolyásoló kóros állapot, betegség fennállása esetén.

(2) A szolgálati lõfegyver ideigelnes bevonását – az alkalmassági vizsgálat lezárásáig terjedõ idõre – az állományilletékes

parancsnok rendeli el.

28. A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség véleményezése

47. § (1) A foglalkozási betegségnek, illetve fokozott expozíciós esetnek minõsülõ megbetegedéseket a foglalkozási

betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló jogszabály tartalmazza. Foglalkozási

betegségnek kell tekinteni azt a betegséget is, amely a szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesettel (sérüléssel)

minden kétséget kizáróan ok-okozati összefüggésben van.

(2) Amennyiben a baleset, betegség bekövetkezésének körülményeibõl annak szolgálati kötelmekkel való

összefüggésére lehet következtetni, a közvetlen szolgálati elöljáró köteles a bejelentett vagy tudomására jutott

balesetrõl 48 órán belül a Hszt. 180. § (2) bekezdése szerinti jegyzõkönyv felvételére intézkedni.

(3) Ha a balesetet szenvedett személyt nem az alapellátást végzõ orvos részesítette elsõsegélyben, a közvetlen szolgálati

elöljárónak intézkednie kell arra, hogy az eljáró egészségügyi szerv az ambuláns vagy betegvizsgálati lapot, valamint

a balesetre vonatkozó egyéb leleteket az illetékes alapellátást végzõ orvos részére küldje meg.

(4) A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését az alapellátást végzõ orvos véleményezi. Az alapellátást

végzõ orvos a véleményében rögzíti a sérülés, betegség jellegét, a gyógyulás várható tartamát (tényleges klinikai

gyógytartam) és állást foglal arról, hogy a sérült, illetve beteg sérülése, illetve betegsége a balesettel, illetve a szolgálat

ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e.

(5) Az orvosi véleményt a baleset, betegség minõsítéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében a felvett

jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A jegyzõkönyv egy példányát az érintettnek – elhalálozás esetén a közeli

hozzátartozójának – kell átadni, további egy példányát az egészségügyi dokumentációba kell elhelyezni.

48. § (1) A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésérõl – az orvosi vélemény figyelembevételével – a NAV

Központi Hivatala a jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül minõsítõ határozatot hoz, melyet

másolatban megküld az alapellátást végzõ orvos számára is. A határozat elleni fellebbezésre a Hszt. 180. §

(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) A határozat rendelkezõ részének a sérült személyére, szolgálati helyére és a baleset helyére, idejére vonatkozó

adatokon, valamint a baleset minõsítésén kívül a jogorvoslati felhívást is tartalmaznia kell. Az indoklásban meg kell

határozni a bekövetkezett sérülést, a baleset bekövetkezése és a hivatásos szolgálat ellátása közötti összefüggést

alátámasztó vagy kizáró körülményeket, a sértett közrehatását, továbbá a határozat alapjául szolgáló jogszabályokat.

(3) Ha a baleset szolgálati kötelmekkel történõ összefüggésérõl a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan dönteni

nem lehet, a minõsítõ eljárást a körülmények tisztázására indított vizsgálat befejezéséig fel kell függeszteni. Errõl az érintettet

írásban értesíteni kell. Az (1) bekezdés szerinti határidõ ez esetben a felfüggesztés idõtartamával meghosszabbodik.

(4) A baleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós esetek szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegûvé

minõsítésére irányuló eljárásban vizsgálni kell a baleset bekövetkeztében közreható körülményeket, meg kell

állapítani, hogy azért kit és milyen mértékben terhel felelõsség. Amennyiben ilyen összefüggés kimutatható,

intézkedni kell a fegyelmi, illetve büntetõeljárás megindítására, továbbá a hasonló balesetek elkerülését célzó

intézkedések megtételére. A vizsgálatba be kell vonni az érintett szerv munkavédelmi feladatait ellátó szakembert is.
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49. § (1) A szolgálati kötelmekkel összefüggõnek minõsített baleset esetén, ha maradandó károsodás állapítható meg, az

egészségügyi szolgálat orvosa köteles a balesetet szenvedettet az NRSZH elé rendelni a foglalkozási eredetû

egészségkárosodás mértékének megállapítása végett.

(2) Ha a balesetbõl eredõ egészségkárosodás mértéke a 13%-ot eléri, de a bekövetkezett egészségkárosodás az érintettet

eredeti szolgálati beosztása, munkaköre ellátásában nem akadályozza, az állományilletékes parancsnok köteles

intézkedni a baleseti járadék folyósítása iránt.

(3) Ha az egészségkárosodás olyan mértékû, hogy az érintett eredeti szolgálati beosztásának, munkakörének ellátását

lehetetlenné teszi, a baleseti járadék folyósítása mellett az állományilletékes parancsnoknak a FÜV eljárást is

kezdeményeznie kell.

(4) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset miatti 240 naptári napon túli betegállomány esetén, ha a gyógyulás

érdekében erre szükség van, a társadalombiztosítási jogszabályoknak megfelelõen kell eljárni. A betegállomány

meghosszabbítását a területileg illetékes NRSZH Bizottságok véleményezik.

29. Egészségügyi dokumentáció

50. § (1) Az alkalmassági vizsgálatról és a FÜV eljárásról készült dokumentáció tartalmazza

a) a hivatásos állomány tagja természetes személyazonosító adatait,

b) a hivatásos állomány tagja által ellátott vagy tervezett szolgálati beosztást, munkakört,

c) a hivatásos állomány tagjának személyes, továbbá családi és foglalkozási anamnézisét,

d) az alkalmassági vizsgálat, FÜV eljárás idõpontját, az elvégzett vizsgálatokat és azok eredményét,

e) az orvos szakértõi vélemény eredeti példányát,

f) az alkalmasságra vonatkozó véleményt, esetleges korlátozásokat,

g) az idõszakos alkalmassági vizsgálat esedékességének idõpontját,

h) a vizsgálatot végzõ orvos aláírását.

(2) Az alkalmasság megállapításáról szóló összesítõ minõsítésnek a hivatásos állomány tagja személyazonosító adatain és

a vizsgálatot végzõ orvos aláírásán, valamint orvosi bélyegzõlenyomatán túl tartalmaznia kell azokat az alkalmassági

kategóriákat, amelyek tekintetében az alkalmasság megállapításra került. Ha az alkalmasság egészségügyi

felmentéssel került megállapításra, az összesítõ minõsítésnek a fentieken túl tartalmaznia kell az egészségügyi

felmentés módját, terjedelmét.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a FÜV eljárás során hozott határozat indokolási részének tartalmaznia kell a

felülvizsgálatot kezdeményezõ személy megnevezését, az orvosszakértõi vélemény számát, az egészségkárosodás

mértékét és a következõ vizsgálat idejét, a betegség (sérülés) szolgálati kötelmekkel való összefüggésével kapcsolatos

véleményt, szolgálati, önvédelmi és vadász lõfegyver bevonásáról szóló döntés.

(4) Az alkalmasság megállapításáról szóló összesített minõsítés (3. melléklet) és a FÜV eljárás során hozott határozat nem

tartalmazhatja az anamnézist, a vizsgálatok eredményét, a kórismét, és az 1. mellékletben szereplõ kódszámokat.

(5) Az alkalmassági vizsgálatok eredményeit, minõsítését az egészségügyi törzslapra kell bejegyezni.

(6) A felvételre jelentkezõ elõzetes, ismételt elõzetes alkalmassági vizsgálatának alkalmatlan minõsítése esetén, a minõsítés

okát az 1. mellékletben szereplõ kódszámok megjelölésével kell rögzíteni az egészségügyi törzslapon, és fel kell tüntetni,

hogy a minõsítés végleges vagy ideiglenes-e, és a vizsgálat a késõbbiekben milyen feltételekkel ismételhetõ meg.

30. Záró rendelkezések

51. § E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

52. § Hatályát veszti a Vám-és Pénzügyõrség hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának

vizsgálatáról szóló 20/2008. (VI. 19.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2011. (VII. 13.) MNB rendelete

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (5) bekezdésében és a 26. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következõ

(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi

LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetéseknek a R. 46. §-a szerinti kifizetési utalvány

postai kézbesítés útján történõ teljesítése esetén a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény a fizetési

mûvelet összegének kézbesítését 20 munkanapon belül, de legkésõbb a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében

elõírt végsõ határidõig teljesíti.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az R. 23. § (3) bekezdése 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Simor András s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelete

a „Bibó István” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából – „Bibó István” megnevezéssel

5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2011. augusztus 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, alatta két vízszintes sorban

az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, a „FORINT” felirattól balra a „BP.” verdejel,

jobbra a „2011” verési évszám található. Az elõlapot két részre osztó vízszintes vonal alatt, a középmezõben hat

vízszintes sorban Bibó István 1956. november 4-én közzétett nyilatkozatából a következõ idézet olvasható:

„”MAGYARORSZÁG NÉPE” „ELÉG VÉRREL ADÓZOTT,” „HOGY MEGMUTASSA A VILÁGNAK” „A SZABADSÁGHOZ”

„ÉS IGAZSÁGHOZ” „VALÓ RAGASZKODÁSÁT.””. Az idézet alatt, középen a „BIBÓ ISTVÁN” felirat olvasható.

Az emlékérme szélén, középen lent az elõlapot tervezõ Szabó György tervezõmûvész mesterjegye látható.

Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
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(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Bibó István portréja látható. A portrétól jobbra, három vízszintes sorban

a „Bibó”, az „István” és az „1911–1979” felirat olvasható. Az emlékérme jobb szélén a hátlapot tervezõ Fritz Mihály

tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2011. augusztus 6-án lép hatályba.

Simor András s. k.,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány 1239/2011. (VII. 14.) Korm. határozata

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényhez kapcsolódó kormányhatározatok

módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl

1. A Kormány a Gazdasági Egyeztetõ Fórum létrehozásáról szóló 1052/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatot hatályon kívül

helyezi.

2. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 4. pont k) alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„k) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti országos munkáltatói és munkavállalói

érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek 1-1 képviselõje;”

3. Ez a határozat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény hatálybalépésével

egyidejûleg lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozata

a Nemzeti Eszközkezelõ felállításához és mûködésének megkezdéséhez szükséges forrásokról

1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ mûködéséhez szükséges forrásokat

olyan mértékben biztosítsa, amely lehetõvé teszi, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ 2014. december 31-ig összesen

legfeljebb ötezer ingatlant vásároljon meg.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

2. A Nemzeti Eszközkezelõ felállítása, mûködése, illetve az ehhez szükséges források biztosítása érdekében a Kormány

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar

Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére 2000,0 millió forint átcsoportosítását a melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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Melléklet az 1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány  hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -2 000,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jelleg  kiadások
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményez  kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 000,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg      
Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   id arányos

   Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 2 000,0 2 000,0

  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

 



A nemzetgazdasági miniszter 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítása

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról*

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 71. §

(1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

jóváhagyásával – a következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ)

ezen utasítás mellékleteként adom ki.

2. § (1) A Szabályzatot, valamint a Hivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2011. január 1-jével kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 6/2010. (X. 25.)

NGM utasítás és a Vám- és Pénzügyõrség Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 1074/2010. (VIII. 23.)

VPOP utasítás.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Jóváhagyom:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

* Az utasítás mellékletét (4375–4449. oldal) a Nemzetgazdasági Közlöny 11. számának CD-melléklete tartalmazza.
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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 közöl-

jük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 7-én – a felszámolók névjegyzékében 5. sorszám

alatt nyilvántartott AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.:

01-10-042636) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 6000 Kecskemét, Bánffy utca 26.

Bejegyezve:

Fióktelep: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. I. em. 122/A

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 12-én – a felszámolók névjegyzékében 27. sorszám alatt nyilvántartott

Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-683720) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat je-

gyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 7633 Pécs, Endresz György u. 2.

Fióktelep: 9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 15. fszt. 5.

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:

Ügyvezetõ: Ádám Éva

Lakóhely: 2141 Csömör, Árpád u. 8.

Bejegyezve:

Fióktelep: 7634 Pécs, Fáy András u. 24. II. em. 3.

Fióktelep: 9022 Gyõr, Móricz Zsigmond rakpart 4. I. em. 8.

Fióktelep: 5000 Szolnok, Liget utca 7. fszt. 1.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 5-én – a felszámolók névjegyzékében 29. sorszám alatt nyilvántartott

DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-679649) adataiban bekövetke-

zett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Hargitai Zsuzsanna

Lakóhely: 1222 Budapest, Tüzér u. 20.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Blastik-Hargitai Zsuzsanna

Lakóhely: 1222 Budapest, Tüzér u. 20.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 25-én – a felszámolók névjegyzékében 29. sorszám alatt nyilvántartott

DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-679649) adataiban bekövetke-

zett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló tevékenysége

Fõtevékenysége: 74.14 Üzletviteli tanácsadás

További tevékenységi körei:

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ tevékenység

Bejegyezve:

Fióktelep: 6720 Szeged, Feketesas utca 24–26. IV. em. 19.

Fióktelep: 2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17/A

A felszámoló tevékenysége

Fõtevékenysége: 6920 ‘08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

További tevékenységi körei:

7010 ‘08 Üzletvezetés

7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8211 ‘08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 ‘08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Sztefanov Bolla Krisztina

Lakóhely: 1077 Budapest, Király u. 95.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 19-én – a felszámolók névjegyzékében 23. sorszám alatt nyilvántartott

ETALON-SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-895051) adataiban bekövetkezett

alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:

ST EXPERT Befektetési és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Pozsonyi út 32.

Bejegyezve:

A társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok:

VÁROSHÁZ AUDIT Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A I. em.1.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 18-án – a felszámolók névjegyzékében 46. sorszám alatt nyilvántartott

INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-561904)

adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:

Pál Attila

Lakóhely: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc u. 63.



Bejegyezve:

Fióktelep: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 82. fszt. 2.

Fióktelep: 9021 Gyõr, Munkácsy utca 1–5.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 19-én – a felszámolók névjegyzékében 49. sorszám alatt nyilvántartott

KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság

(Cg.: 01-09-077793) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:

Pogacsics Milán

Lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kovács K. tér 6/ B ép. 2. lh. 8.

dr. Somogyi Krisztina Beáta

Lakóhely: 1139 Budapest, Teve utca 1/D 2. lh. 9. em. 92.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 6. napján – a felszámolók névjegyzékében 55. sorszám alatt nyilvántar-

tott LIKVID-B Csõdmenedzser és Felszámoló Kft. (Cg.: 01-09-064951) adataiban bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a

névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló tevékenysége: 22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység

70.12 Ingatlanforgalmazás

74.14 Üzletviteli tanácsadás

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk:

dr. Bodnár Sándor

Lakóhely: 2089 Telki, Margaréta u. 6. B ép.

Bejegyezve:

A felszámoló tevékenysége: 7022 ‘08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 ‘08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

8559 ‘08 M.n.s. egyéb oktatás

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság 2011. július 8-án a felszámolók névjegyzékében 114. sorszám alatt nyilvántartott

PÉNZINFÓ Felszámoló és Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (Cg.: 01-09-906722) az alábbi változásokat vezet-

te át.

Bejegyezve:

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Virág Edit

Lakóhely: 4032 Debrecen, Akadémia u. 102. fszt. 2.

***
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A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöl-

jük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 19-én – a felszámolók névjegyzékében 72. sor-

szám alatt nyilvántartott TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelõ és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:

01-09-067624) adataiban az alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:

Ügyvezetõ: Makranczy Mária

Lakóhely: 1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 5.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Makranczy Mária

Lakóhely: 1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 5.

Dr. Várnai Zsuzsanna

Lakóhely: 2092 Budakeszi, Székely utca 15.

Bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetõje, felügyelõbizottsági elnöke, könyvvizsgálója:

Ügyvezetõ: Makranczy Mária

Lakóhely: 1021 Budapest, Széher út 67. I. em. 5.

A felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk

Makranczy Mária

Lakóhely: 1021 Budapest, Széher út 67. I. em. 5.

Dr. Várnai Zsuzsanna

Lakóhely: 2092 Budakeszi, Székely utca 13–15.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöljük, hogy a felszámo-

lók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 22. napján – a felszámolók névjegyzékében 75. sorszám alatt nyilván-

tartott TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045659) adataiban

bekövetkezett alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Törölve:

Fióktelep: 4032 Debrecen, Akadémia u. 102. fszt. 2.

Fióktelep: 8151 Szabadbattyán, Csók István u. 11.

Fióktelep: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 18.

Bejegyezve:

Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Horváth István lakótelep 13. I. em. 1.

Fióktelep: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. I. em.

***

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése alapján közöl-

jük, hogy a felszámolók névjegyzékét vezetõ közigazgatási hatóság – 2011. július 19-én – a felszámolók névjegyzékében 100. sor-

szám alatt nyilvántartott „TREND” Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: 01-09-867547) adataiban az

alábbi változásokat jegyezte be a névjegyzékbe.

Bejegyezve:

Fióktelep: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 82. fszt. 2.

Fióktelep: 9021 Gyõr, Munkácsy utca 1–5.

11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4453



A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak

k ö z l e m é n y e i

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 71. §-ának (3) bekezdése, valamint a ma-

gánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. ren-

delet 50. §-ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. §-ának (1) bekezdése alapján a 2010. évi beszámoló

részét képezõ mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele.

Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár

1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma:

Megnevezés Tárgyév január 1. Tárgyév december 31.

Taglétszám (fõ) 120 106

2. A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai, illetve azok esetleges változásai a tárgyévben:

2.1. Az egységes tagdíjra

2010. 01. 01-jétõl 2010. 12. 31-ig % …….-tól …….-ig %

Fedezeti tartalék 99,0% Fedezeti tartalék

Mûködési tartalék 0,5% Mûködési tartalék

Likviditási tartalék 0,5% Likviditási tartalék

2.2. Az egységes tagdíjon felül

2010. 01. 01-jétõl 2010. 12. 31-ig % …….-tól …….-ig %

Fedezeti tartalék 99,0% Fedezeti tartalék

Mûködési tartalék 0,1% Mûködési tartalék

Likviditási tartalék 0,1% Likviditási tartalék

3. A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

pénztár egésze*

nettó hozamráta (%) 9,47 9,00 2,36 16,72 12,79 7,70 5,65 –8,02 18,42 5,31

bruttó hozamráta (%) 10,10 9,64 2,97 17,42 13,41 8,27 6,07 –7,38 19,53 4,91

referenciaindex
hozamrátája (%)

10,08 2,99 16,21 13,35 8,41 6,3 –6,93 20,21 6,28

4. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés Tárgyév január 1. Tárgyév december 31.

Pénztár vagyona piaci értéken (E Ft) 352 568 335 917

5. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Eszközcsoport
%-os megoszlás tárgyév

január 1-jén
%-os megoszlás tárgyév

december 31-én

Pénzeszközök 1,01% 0,79%

Állampapírok 77,60% 76,27%

Külföldi befektetési jegyek 2,82% 1,62%

Jelzáloglevelek 4,69% 3,32%

Befektetési jegyek 4,28% 8,22%

Részvények 9,6% 9,79%

Mindösszesen: 100,00% 100,00%
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6. A tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti meg-
engedett minimális és maximális százalékos megoszlás és a referenciaindex.

Eszközcsoport*
Minimális %-os megoszlás** Maximális %-os megoszlás** Referenciaindex

T év T+1 év T év T+1 év T év T+1 év

D1 40 40 100 100 80 80
E1 0 0 30 30 12,5 12,5
E3 0 0 10 10 2,5 2,5
h 0 0 10 10 5 5

73OME

Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 356 958 339 901

002 73OME11 A) Befektetett eszközök 216 879 215 067

003 73OME111 I. Immateriális javak 0 0

008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 0 0

016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 216 879 215 067

017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 0 0

018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0

019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 207 172 207 929

020 73OME11331 a) Kötvények 0 3 125

021 73OME11332 b) Állampapírok 199 608 201 695

022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 0 0

023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 7 564 3 109

024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 0 0

025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9 707 7 138

026 73OME12 B) Forgóeszközök 140 079 124 834

027 73OME121 I. Készletek 0 0

032 73OME122 II. Követelések 1 077 1 453

033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 1 077 1 255

034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) 0 0

039 73OME123 III. Értékpapírok 135 689 120 851

040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 54 492 63 194

041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 61 408 48 213

042 73OME12321 a) Kötvények 0 0

043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 53 657 40 649

044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 0 0

045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 7 751 7 564

046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 0 0

047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 19 789 9 367

048 73OME1234 4. Határidõs ügyletek értékelési különbözete 0 77

049 73OME124 IV. Pénzeszközök 3 313 2 530

050 73OME1241 1. Pénztárak 0 0

051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3 297 2 510

052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 7 17

053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 0 0

054 73OME1245 5. Devizaszámla 0 0

055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 9 3

056 73OME13 C) Aktív idõbeli elhatárolások 0 0
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73OMF

Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 356 958 339 901

002 73OMF11 Saját tõke 2 945 1 964

003 73OMF111 I. Induló tõke 0 0

007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–) 0 0

008 73OMF113 III. Tartalék tõke 3 165 2 947

009 73OMF114 IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye –220 –983

010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 0 0

011 73OMF12 Céltartalékok 352 281 336 348

012 73OMF121 I. Mûködési céltartalék 58 57

013 73OMF1211 1. Jövõbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 0 0

014 73OMF1212 2. Mûködési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék 58 57

015 73OMF12121 2.1. Idõarányosan járó kamat (+) 58 64

016 73OMF12122 2.2. Járó osztalék (+) 0 0

017 73OMF12123 2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 0 0

018 73OMF12124 2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+/–) 0 –7

019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 349 080 332 694

020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 349 080 332 694

021 73OMF12211 1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék 247 588 237 365

022 73OMF12212 1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék 72 135 78 849

023 73OMF12213 1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 29 357 16 480

024 73OMF122131 1.3.1. Idõarányosan járó kamat (+) 8 942 9 101

025 73OMF122132 1.3.2. Járó osztalék (+) 0 0

026 73OMF122133 1.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 340 0

027 73OMF122134 1.3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+/–) 20 075 7 379

028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 0 0

036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 2 137 2 362

037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 90 48

038 73OMF12311 3.1. Idõarányosan járó kamat (+) 80 89

039 73OMF12312 3.2. Járó osztalék (+) 0 0

040 73OMF12313 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 0 0

041 73OMF12314 3.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (+/–) 10 –41

042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 2 047 2 314

043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 0 0

044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 006 1 235

045 73OMF1241 1. Mûködési célú tagdíjak tartaléka 5 6

046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 996 1 223

047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 5 6

048 73OMF13 Kötelezettségek 293 17

049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 293 17

051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 0

052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 203 0

053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0

054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90 17

055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függõ befizetések 0 0

059 73OMF14 Passzív idõbeli elhatárolások 1 439 1 572

060 73OMF141 1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 0 0

061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása 1 439 1 572

062 73OMF143 3. Halasztott bevételek 0 0
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73OB

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 9 251 7 854
002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 20 808 16 006
003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–) 1 048 1 467
004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 52 190
005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 29 063 22 583
006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 2 634 2 740
007 73OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 2 159 1 581
008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 0 0
009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 0 0
010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 990 1 050
011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 32 687 26 373
012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 990 1 050
013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegû bevételek 17 141 18 046
014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 19 029 20 023
015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (–) 1 888 1 977
016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség)
6 474 14 487

017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 2 228
018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 150 405
019 73OB16 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei 0 311
020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 46 577 –12 877
021 73OB171 Idõarányosan járó kamat 426 158
022 73OB172 Járó osztalék 0 0
023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 54 –262
024 73OB1731 Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 142 –333
025 73OB1732 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) 88 –71
026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet 46 097 –12 773
027 73OB1741 Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 22 068 –11 330
028 73OB1742 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) –24 029 1 443
029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0
030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 70 342 22 600
031 73OB191 Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek 70 342 22 600
032 73OB1911 Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam 23 765 35 477
033 73OB1912 Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet 46 577 –12 877
034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozambevételek 0 0
037 73OB20 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 0 0
038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség)
14 498 487

039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 38 2 510
040 73OB23 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása 286 1 375
041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0
042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 1 786 1 962
043 73OB251 Vagyonkezelõi díjak 1 106 1 193
044 73OB252 Letétkezelõi díjak 680 769
045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások 0 0
046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 16 608 6 334
047 73OB261 Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 16 608 6 334
048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0
049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19–26) (+/–) 53 734 16 266
050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 7 157 29 143
051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 46 577 –12 877
052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó hozam 0 0
053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési különbözet 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10–11+/–27) (–) 85 431 41 589
055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének

összegében
31 697 25 323

056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 7 157 29 143
057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 46 577 –12 877
058 73OB2831 Idõarányosan járó kamat 426 158
059 73OB2832 Járó osztalék 0 0
060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetbõl 54 –262
061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl 46 097 –12 773
062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 0 0

73OA

Eredménykimutatás – Pénztár mûködési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 47 40
002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 105 81
003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–) 5 7
004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 0 1
005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 147 115
006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 2 6
007 73OA07 Mûködési célra kapott rendszeres támogatás 2 000 1 000
008 73OA08 Mûködési célra juttatott eseti adomány 0 0
009 73OA09 Egyéb bevételek 89 442
010 73OA10 Mûködési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 2 238 1 563
011 73OA11 Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások 2 583 2 666
012 73OA111 Anyagjellegû ráfordítások 2 388 2 476
013 73OA1111 Anyagköltség 0 0
014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 2 197 2 260
015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj

(számla alapján)
1 617 1 719

016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 0 0
017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 446 450
018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 0 0
019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 0 0
020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 134 91
021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 191 216
022 73OA112 Személyi jellegû ráfordítások 0 0
034 73OA114 Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 195 190
035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 189 185
036 73OA1142 Mûködési céltartalékképzés jövõbeni kötelezettségekre 0 0
037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 6 5
038 73OA12 Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10–11) (+/–) –345 –1 103
039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentõ befektetések értékvesztése,

visszaírása (+/–)
0 0

040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek 132 133
041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 0 0
042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 224 159
043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (–) 92 26
044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség)
45 0

045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 0 0
047 73OA18 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei 0 0
048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam –19 –1
049 73OA191 Idõarányosan járó kamat 3 6
050 73OA192 Járó osztalék 0 0
051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 0
053 73OA1932 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) 0 0
054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet –22 –7
055 73OA1941 Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) –27 1
056 73OA1942 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) –5 8
057 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0
058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 158 132
059 73OA22 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 0 0
060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség)
43 0

061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0
062 73OA25 Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék –19 –1
063 73OA251 Idõarányosan járó kamat 3 6
064 73OA252 Járó osztalék 0 0
065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 0 0
066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet –22 –7
067 73OA26 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása 0 0
068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0
069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 9 13
070 73OA281 Vagyonkezelõi díjak 5 8
071 73OA282 Letétkezelõi díjak 4 5
072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások 0 0
073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 33 12
074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21–29) (+/–) 125 120
075 73OA31 Rendkívüli bevételek 0 0
076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 0 0
077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31–32) (+/–) 0 0
078 73OA34 Kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
079 73OA35 Kiegészítõ vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
080 73OA36 Kiegészítõ vállalkozási tevékenység adózás elõtti eredménye (34–35) 0 0
081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (–) 0 0
082 73OA38 Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye

(12+/–13+/–30+/–33+/–36–37) (+/–)
–220 –983

73OC

Eredménykimutatás – Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 47 40
002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 105 81
003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–) 5 8
004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 0 1
005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 147 114
006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 2 6
007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 0 0
008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 0 0
009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 5 5
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. PSZÁF kód Megnevezés

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 154 125
011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 5 5
012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegû bevételek 103 151
013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel 152 192
014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat (–) 49 41
015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség)
36 8

016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0
017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 0 0
018 73OC16 Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei 0 0
019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 32 –42
020 73OC171 Idõarányosan járó kamat 40 9
021 73OC172 Járó osztalék 0 0
022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 0
023 73OC1731 Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) 0 0
024 73OC1732 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) 0 0
025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet –8 –51
026 73OC1741 Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) –9 –12
027 73OC1742 Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) (–) –1 39
028 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0
029 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 171 117
030 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 171 117
031 73OC192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 0 0
032 73OC20 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 0 0
033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség)
5 1

034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0
035 73OC23 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása 0 0
036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0
037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 9 13
038 73OC251 Vagyonkezelõi díjak 6 8
039 73OC252 Letétkezelõi díjak 3 5
040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások 0 0
041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 14 14
042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos

ráfordítások
14 14

043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 0 0
044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19–26) (+/–) 157 103
045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10–11+/–27) (–) 306 223
046 73OC281 Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék 32 –42
047 73OC2811 Idõarányosan járó kamat 40 9
048 73OC2812 Járó osztalék 0 0
049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetbõl 0 0
050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl –8 –51
051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 274 265
052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0

Független könyvvizsgálói jelentés
a Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár Közgyûlése részére

Elvégeztem a Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az

eszközök és források egyezõ végösszege 339 901 ezer Ft; a mûködési eredmény 983 ezer Ft veszteség, a fedezeti céltartalék záró ál-

lománya 332 694 ezer Ft –, valamint a 2010. gazdasági évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítõ mellékletének könyv-

vizsgálatát, melyeket a vizsgált pénztár 2010. évi éves pénztári beszámolója tartalmaz.
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Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint a

vonatkozó jogszabályok szerint történõ elkészítése és bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az

akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szem-

pontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkal-

mazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelõssége az éves

beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés éves pénztári beszámolóval való

összhangjának a megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –Magyarországon érvényes –

törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelmé-

nyeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a

pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni

az éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból,

akár tévedésbõl eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok

ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns

belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelõek, de nem azért, hogy a Pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli

becslései ésszerûségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos mun-

kánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból leveze-

tett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt

a könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Hitelesítõ záradék

A könyvvizsgálat során a Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár éves pénztári beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok

könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján ele-

gendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves pénztári beszámolót a számviteli törvény és a Magyarországon el-

fogadott általános számviteli elvek, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint készítették el.

Véleményem szerint, az éves pénztári beszámoló a Népszabadság Önkéntes Nyugdíjpénztár 2010. december 31-én fennálló va-

gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámolóval összhangban van.

Budapest, 2011. május 26.

Karikás Judit Karikás Judit

Circulum Audit Kft. (002121) Bejegyzett könyvvizsgáló (006234)

/Tpt-002121/04/ /Ept-006234/04/
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetõink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített
bélyegzõkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a

következõ két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztõsége

1055 Bp., Honvéd u. 13–15., telefon: 374-2717; fax: 374-2903.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülõ úton jut el
a szerkesztõségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegzõ (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelõlevél
dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a
valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkezõ megrendeléseket
idõhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelõinket, hogy a hirdetésnek nem

minõsülõ közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett

kéziratoldalanként 18 150 Ft; a bélyegzõk, okiratok stb. érvénytelenítése

egységesen 21 450 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követõen kiszámláz.

(A Szerkesztõség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:

2040415–2040450

sorszámú szigorú számadású átvételi elismervénytömb

használata 2011. július 12-tõl érvénytelen;

és

2103051–2103100

sorszámú szigorú számadású átvételi elismervénytömb

használata 2011. július 25-tõl érvénytelen;

és

2105551–2105600

sorszámú szigorú számadású átvételi elismervénytömb

használata 2011. augusztus 3-tól érvénytelen.

*

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

5017951–5017980

sorszámú nyugtatömb használata 2011. július 7-tõl

érvénytelen;

és

4399471–4399500

sorszámú nyugtatömb használata 2011. július 8-tól

érvénytelen;

és

4994161–4994190

sorszámú nyugtatömb használata 2011. július 27-tõl

érvénytelen;

és

4858981–4859010

sorszámú nyugtatömb használata 2011. augusztus 3-tól

érvénytelen.

*

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális

Egyesületének (2600 Vác, Rákóczi út 36.) bejelentése:

CO8NE 0838601–CO8NE 0838650

CO8NE 0838701–CO8NE 0838750

sorszámú nyugtatömb használata 2011. május 3-tól

érvénytelen.

*

Az UNIQA Biztosító Zrt. bejelentései:

1968123–1968124

sorszámú Travel Help nyomtatvány elveszett, használata

2011. július 7-tõl érvénytelen.
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2011. évi XCVI. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról*

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

1. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § A Mellékletnek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel

(a továbbiakban: Módtv.) megállapított II. részét a Módtv. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell

alkalmazni.”

2. § A Rega tv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

3. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Jöt.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke az 50. § szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolajra

a) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – a biodízel esetében az (1) bekezdés d) pont szerinti adómérték,

b) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek

térfogatra számított mennyiségi részaránya (a százalékérték századrészében kifejezve) és az (1) bekezdés a) pont

szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya

és 40 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes összege,

c) az a) és b) pontban nem említett bioüzemanyag esetében az üzemanyagkénti felhasználásnak megfelelõen az

(1) bekezdés a), d), f) vagy g) pont szerinti ásványolajok közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott

adómérték, illetve a 2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 64. § (2) bekezdés

szerinti adómérték,

d) benzin, illetve gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés vagy felhasználás

esetén az (1) bekezdés a), illetve d) pont szerinti adómérték,

e) az a)–d) pont alá nem esõ ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzelõ-, fûtõanyagkénti elõállításnak,

beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelõen – az (1) bekezdés a)–d)

vagy f), g) pont szerinti ásványolajok közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték,

figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is.”

4. § A Jöt. 98/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Vis maior helyzetben a vámhatóság kérelemre engedélyezheti a referencia-idõszakban a (2) bekezdésben

meghatározottnál több – kizárólag a vis maior által érintett mennyiségû, fajtájú és kiskereskedelmi eladási árú –

adójegy megrendelését és kiadását.”

5. § A Jöt. 110. § (10) bekezdése hatályát veszti.

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

6. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (3) bekezdésének nyitó

szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában:”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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7. § Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnés a következõ eseteket foglalja magában:]

„d) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozói

tevékenység folytatására való jogosultság – egyéni cég alapítására tekintettel történõ – megszûnését, valamint egyéni

cégnek az Evtv. szerinti átalakulását;”

8. § Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnés a következõ eseteket foglalja magában:]

„g) a mezõgazdasági tevékenységét megszüntetõ természetes személy adóalanynak a mezõgazdasági tevékenységet

tovább folytató, közeli hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére történõ

gazdaságátadását, feltéve, hogy a gazdaságátadás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott

támogatással történik.”

9. § Az Áfa tv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elévülési idõn belül a szerzõvel együtt egyetemleges felelõsség terheli

a) az apportálót,

b) a jogelõdöt a jogutódlással történõ megszûnés azon esetében, amelyben a jogelõd nem szûnik meg,

c) azt a volt egyéni vállalkozót, akinek (amelynek) egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága

egyéni cég alapítására tekintettel megszûnt,

d) az egyéni cég tagját az egyéni cég gazdasági társasággá történõ átalakulása esetén, valamint

e) azt a 17. § (3) bekezdés g) pontja szerinti, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatásban

részesülõ természetes személyt, aki (amely) gazdaságát a mezõgazdasági tevékenységet tovább folytató, közeli

hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére átadja

azon e törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az (1) bekezdés b) pontjában említett

vagyonhoz fûzõdõen a szerzésig bezárólag keletkeztek.”

10. § Az Áfa tv. a következõ 273–274. §-okkal egészül ki:

„273. § (1) A törvény az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel

megállapított 17. § (3) bekezdés d) pontjának és 18. § (2) bekezdésének rendelkezései azokban az esetekben is

alkalmazhatók, amelyekben az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása

miatti megszûnése 2010. január 1-je vagy azt követõ idõpont.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal önellenõrzést is igényel, az önellenõrzés

pótlékmentesen végezhetõ el.

274. § (1) A törvény az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított

17. § (3) bekezdés g) pontjának és 18. § (2) bekezdésének rendelkezései azokban az esetekben is alkalmazhatók,

amelyekben a mezõgazdasági tevékenységét megszüntetõ, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

támogatásban részesülõ természetes személy adóalany a gazdaságát a mezõgazdasági tevékenységet tovább

folytató, közeli hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére 2010. január 1-jén vagy azt

követõ idõpontban adja át.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal önellenõrzést is igényel, az önellenõrzés

pótlékmentesen végezhetõ el.”

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

11. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép:

(Az illetékfizetési kötelezettség a következõ vagyoni értékû jogokra és ingókra terjed ki:)

„h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti

részjegy, befektetõi részjegy, átalakított befektetõi részjegy) megszerzésére, ha a belföldi ingatlanvagyonnal

rendelkezõ társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítõ

okiratában megjelölt) fõtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját

tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele.”
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12. § Az Itv. 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerzõ a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejûleg külföldi kivitel

céljából Z betûjelû ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármû tartós belföldi használatához

szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjármûvet belföldön nem értékesíti.”

13. § Az Itv. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiszabás alapján fizetendõ illetékrõl – ideértve a mulasztási bírságot is – fizetési meghagyást (határozatot) kell

kiadni. A fizetési meghagyás tartalmazza a kiszabott illeték összegének megállapításánál figyelembe vett adatokat és

az alkalmazott jogszabályokat. A 16. § (1) bekezdésének i) pontja vagy a 17. § (1) bekezdésének p) pontja szerinti

illetékmentesség alkalmazása esetén az állami adóhatóság fizetési meghagyás kibocsátása helyett döntését az

ügyiratra jegyzi fel.”

14. § Az Itv. a következõ 99/C. §-sal egészül ki:

„99/C. § (1) A 78. § (1) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi

XCVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan illetékügyben alkalmazható, melyben a hatálybalépéskor

az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott ki.

(2) A 8. § (1) bekezdésének, a 12. § (5) bekezdésének, a 13. § (7) bekezdésének, valamint 17/A. §-ának az egyes

gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a

hatálybalépéskor az állami adóhatóság által jogerõsen még el nem bírált illetékügyekben kell alkalmazni.

(3) A 18. § (2) bekezdése h) pontjának és 24. § (6) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követõen illetékkiszabásra bemutatott vagy

más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.”

15. § Hatályát veszti az Itv. 8. §-ának (1) bekezdésében a „ , valamint az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának

folytatását” szövegrész, 12. §-ának (5) bekezdésében a „folytatása és” szövegrész, 13. §-ának (7) bekezdésében a

„folytatása és” szövegrész és 17/A. §-ában az „öröklési és” szövegrész.

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

16. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 9. pontjának alpontok utáni

rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]

[9. Szokásos piaci érték: az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot is), amelyet független felek összehasonlítható

körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének. Nem független felek között a szokásos piaci

érték az az ellenérték (ár, kamat), amelyet

a) független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék, szolgáltatás értékesítésekor gazdaságilag összehasonlítható

piacon (összehasonlító módszer), vagy

b) a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történõ értékesítése során alkalmazott

ellenértékbõl (árból) a viszonteladói költségek és a szokásos haszon levonásával határoznak meg (viszonteladási árak

módszere), vagy

c) a termék, a szolgáltatás szokásos haszonnal növelt közvetlen önköltségével határoznak meg (költség és jövedelem

módszer), vagy

d) független fél által az ügylet révén elért – megfelelõ vetítési alapra (bevétel, költség, tárgyi eszközök és nem anyagi javak)

vetített – ügyleti nyereség figyelembevételével állapítanak meg (ügyleti nyereségen alapuló módszer), vagy

e) a nem független felek az ügyletbõl származó összevont nyereségnek gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban

történõ felosztásával határoznak meg, ahogy független felek járnának el az ügyletben (nyereség-megosztásos módszer),

vagy

f) egyéb módszerrel állapítanak meg, ha a szokásos piaci érték az a)–e) pont szerinti módszerek egyikével sem határozható

meg]

azzal, hogy szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végzõ független felek

összehasonlítható körülmények között elérnek, továbbá tõzsdén nem forgalmazott részvény, valamint vagyoni betét,

üzletrész és más hasonló, tagsági jogot megtestesítõ vagyoni részesedés szokásos piaci értéke – ha a magánszemély

ennek ellenkezõjét nem bizonyítja – a vagyoni részesedést kibocsátó jogi személynek, egyéb szervezetnek a vagyoni
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részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerzõdés megkötésének, jogügylet létrejöttének napján ismert, a

beszámoló elfogadására jogosult szerve által már jóváhagyott beszámoló mérlegében kimutatott saját tõke

összegébõl a vagyoni részesedésre arányosan jutó rész, növelve a kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet olyan

kötelezettségének összegével, amely a vagyoni részesedéshez kapcsolódó jóváhagyott osztalék, részesedés címén a

vagyoni részesedés megszerzésekor még fennáll.”

(2) Az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Béren kívüli juttatásnak minõsül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak]

„a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ

üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér

összegét meg nem haladó rész;”

(3) Az Szja tv. 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Béren kívüli juttatásnak minõsül]

„a) a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, valamint – ha a juttató a

volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá

az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõben nyújtott

üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem

haladó rész;”

(4) Az Szja tv. 71. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Béren kívüli juttatásnak minõsül]

„c) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az

elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott

jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;”

(5) Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdés kiegészül a következõ h) ponttal:

[Nem minõsül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély:]

„h) az értékpapírt visszterhes jogügylet keretében más magánszemélytõl szerezte, feltéve, hogy az ellenérték összege

(értéke) az értékpapír névértékét (névérték hiányában az értékpapír kibocsátójának jegyzett tõkéjébõl az értékpapírra

arányosan jutó rész összegét) eléri; e rendelkezés nem érinti e törvény adómentességet megállapító egyéb

rendelkezéseinek alkalmazhatóságát.”

17. § Az Szja tv. 84/G. §-a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:

„(6) Az EGT-államban székhellyel rendelkezõ biztosítóval 2006. szeptember 1-jét megelõzõen megkötött biztosítási

szerzõdés alapján a biztosító által a magánszemély biztosított vagy kedvezményezett részére bármely jogcímen

kifizetett, juttatott nem adómentes bevétel (jövedelem) után az adó mértéke – más törvényi rendelkezéstõl, így

különösen az e törvény 65. §-ában és e §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól függetlenül – nulla százalék, feltéve, hogy

a biztosítási szerzõdés keretében 2006. augusztus 31-ét követõen díj fizetésére nem került sor. Az e feltételnek való

megfelelést a magánszemély a biztosító által kiállított olyan igazolással is bizonyíthatja, amely tartalmazza a

magánszemély családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint a bevétel

összegét és pénznemét, továbbá a biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a biztosítási szerzõdés keretében

2006. augusztus 31-ét követõen díj fizetésére nem került sor.”

18. § Az Szja tv. a következõ 84/Q. §-sal egészül ki:

„84/Q. § A 2011. október 1-jét megelõzõen üdülési csekk formájában megszerzett bevétel adókötelezettségére

e törvénynek a bevétel megszerzése idõpontjában hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

19. § Az Szja tv. a következõ 84/R. §-sal egészül ki:

„84/R. § A 28. § (20)–(22) bekezdéseinek rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra a jövedelemre, amelyre az adózó

legkésõbb 2012. december 31-ig a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 82. §-a szerinti szabályokat alkalmazza.”

6. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása

20. § (1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:
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„(4) A mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel rendelkezõk, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel

rendelkezõ nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és az engedély

visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való

törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba

vételének és a nyilvántartásból való törlésének, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet kijelölésének, továbbá a

kötelezõ szakmai továbbképzésnek, a továbbképzés ellenõrzésének, a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására

jelentkezõ szervezetek akkreditációs eljárásának és a kreditpont-minõsítési eljárásnak a szabályait a Kormány

rendeletben állapítja meg.”

(2) Az Szt. 151. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejûleg a nyilvántartásból törölni kell azt a

természetes személyt,]

„a) aki a 152. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és ezen mulasztását

nem tudja kimenteni,”

(3) Az Szt. 151. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartása tartalmazza az engedéllyel rendelkezõk]

„i) szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését.”

(4) Az Szt. 151. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy neve, születési neve,

anyja születési neve, regisztrálási száma, igazolványszáma, regisztrálási szakterülete, valamint hozzájárulása esetén

egyéb, a nyilvántartásban szereplõ adata nyilvános, azokról bárki tájékoztatást kaphat.”

21. § Az Szt. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„152. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni,

a változásokból eredõ követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelezõ számukra a szakmai

továbbképzés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést – ide nem értve a (3) bekezdés szerinti eseteket – a miniszter által akkreditált

szervezet, a miniszter által kreditpont-minõsítési eljárásban minõsített szakmai továbbképzési program alapján

végezheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség a 151. § (4) bekezdés szerinti kormányrendeletben

meghatározott egyéb módon is teljesíthetõ.

(4) A továbbképzésen résztvevõkrõl a (2) bekezdés szerinti akkreditált szervezet nyilvántartást vezet, amely alapján a

151. § (4) bekezdésben hivatkozott kormányrendeletben meghatározott módon és az alábbi adattartalommal

megküldi a továbbképzési kötelezettség igazolásához szükséges adatokat a miniszternek:

a) az akkreditált szervezet sorszáma, neve, címe,

b) a résztvevõk adatai:

ba) regisztrálási szám,

bb) családi és utónév,

bc) születési családi és utónév,

bd) születési hely, idõ,

be) anyja születési családi és utóneve,

bf) nyilvántartásban szereplõ címe (irányítószám, helység, utca, házszám),

c) a képzés azonosítója és kreditpontértéke.”

22. § Az Szt. 152/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„152/A. § A 151. § (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásért, a 152. § (2) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásért,

valamint kreditpont-minõsítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

23. § (1) Az Szt. 177. §-a a következõ (18)–(19) bekezdésekkel egészül ki:

„(18) A könyvviteli szolgáltatást végzõk a 2011. évi továbbképzési kötelezettségüknek a 2011. április 1-jén

akkreditációval rendelkezõ szervezeteknél, a 2011. április 1-jén hatályos szabályok szerint lebonyolított

továbbképzések teljesítésével kötelesek eleget tenni.

(19) A 152. § alapján a 2011. évben kreditrendszerû továbbképzések teljesítésével megszerzett kreditpontok a

2012. évi továbbképzési kötelezettség vonatkozásában vehetõk figyelembe.”
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(2) Az Szt. 177. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 25. §-ának

i) pontjával módosított 155. §-a (3) bekezdése a) pontját elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített

beszámolóra kell alkalmazni.”

(3) Az Szt. 177. §-a a következõ (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 25. §-ának

j) pontjával módosított 155. §-a (3) bekezdése a) pontját elõször a 2014. évben induló üzleti évrõl készített

beszámolóra kell alkalmazni.”

24. § (1) Az Szt. 178. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza:]

„d) a mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel rendelkezõk, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel

rendelkezõ nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és az engedély

visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való

törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba

vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet kijelölését,

a kötelezõ szakmai továbbképzés és a szakmai továbbképzés ellenõrzésének részletes szabályait, továbbá a

továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ szervezetek akkreditációs eljárásának és a

kreditpont-minõsítési eljárásnak a részletes szabályait;”

(2) Az Szt. 178. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a könyvviteli szolgáltatást végzõk

nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért,

továbbá a továbbképzõ szervezetek akkreditációs eljárásáért és a kreditpont-minõsítési eljárásért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjat és a díj megfizetésének részletes szabályait.”

25. § Az Szt.

a) 150. § (4) bekezdésében, a 151. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében, (5) bekezdésének felvezetõ

szövegében és (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „képesítéssel” szövegrészek helyébe a „szakképesítéssel”

szöveg,

b) 151. § (1) bekezdés a) pontjában, 151. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 151. § (8) bekezdés e) pontjában és

(12) bekezdésében a „képesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés” szöveg,

c) 151. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 151. § (8) bekezdés c) pontjában a „lakcímét vagy levelezési címét,”

szövegrész helyébe a „lakcímét és levelezési címét,” szöveg,

d) 151. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „képesítésnél” szövegrész helyébe a „szakképesítésnél” szöveg,

e) 151. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 151. § (8) bekezdés e) pontjában a „képesítésnek” szövegrész

helyébe a „szakképesítésnek” szöveg,

f) 151. § (5) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 151. § (8) bekezdés g) pontjában a „pénzügyi, ellenõrzési”

szövegrész helyébe „pénzügyi vagy ellenõrzési” szöveg,

g) 151. § (9) bekezdés c) pontjában a „képesítéseket” szövegrész helyébe a „szakképesítéseket” szöveg,

h) a 151. § (11) bekezdésében „a Hivatalos Értesítõben” szövegrész helyébe „az egységes Kormányzati Portálon”

szöveg,

i) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „100 millió forintot” szövegrész helyébe „200 millió forintot” szöveg,

j) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „200 millió forintot” szövegrész helyébe „300 millió forintot” szöveg

lép.

7. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl,

valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

26. § A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl

szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért – a (2)–(4) bekezdés kivételével – az ügyfélnek a

Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazgatási

szolgáltatási díj a kamara bevétele.
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(2) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni

a) a kamarai tagsági viszony, valamint a könyvvizsgáló cég engedélye megszûnésének megállapításáért,

b) a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 49. § szerinti minõsítésének visszavonásáért,

c) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébõl történõ

törlésért,

d) a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl való törlésért

indított kamarai hatósági eljárásért.

(3) Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki egyéni vállalkozóként kéri a 35. § szerinti eljárás lefolytatását, mentesül ezen

eljárás tekintetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.

(4) A könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó az 50. § (3) bekezdés szerinti eljárás tekintetében

mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint,

gazdálkodó szervezetek (szervezetek) esetén 50 000 forint.

(6) Az elsõfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés díjköteles, melynek díja az (5) bekezdés szerinti igazgatási

szolgáltatási díjak 50%-a.

(7) A díjfizetés tárgyára az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és

(3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ

mondatában, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell

érteni.”

27. § A Kkt. a következõ 208/B. §-sal egészül ki:

„208/B. § (1) Az az egyéni vállalkozó, aki 2008. január 1-jén – a Kkt. elõírásai alapján – a kamara tagja volt,

2008. január 1-jétõl az e törvény 35. §-a szerint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minõsül.

(2) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég 2008. január 1-jétõl az e törvény 50. § (3) bekezdése

szerint megszerzett minõsítéssel rendelkezõ könyvvizsgáló cégnek minõsül azon minõsítések vonatkozásában,

amelyekkel a könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó 2008. január 1-jén rendelkezett.

(3) A kamara az (1)–(2) bekezdésben foglaltak végrehajtásához szükséges hatósági eljárásokat hivatalból folytatja le.”

8. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

28. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 69/B. §

(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A mérlegfõösszege tekintetében legalább öt százalék piaci részesedéssel rendelkezõ hitelintézetek javadalmazási

bizottságot állítanak fel, amely felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történõ megfelelésért felelõs

vezetõ javadalmazását, valamint elõkészíti a javadalmazásra vonatkozó döntéseket a részvényesek, a befektetõk és a

hitelintézetben érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeinek figyelembevételével.”

(2) A Hpt. 69/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai az igazgatóság olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett

hitelintézetben nem látják el szervezeti egység vezetését. Ha a hitelintézet igazgatóságában nincs legalább három

olyan igazgatósági tag, aki nem látja el szervezeti egység vezetését, akkor a javadalmazási bizottságban a felügyelõ

bizottság független tagjai is részt vehetnek.”

(3) A Hpt.

a) 14. § (1) bekezdés r) pontjában az „alapvetõ kölcsöntõkéje és járulékos kölcsöntõkéje” szövegrész helyébe az

„alapvetõ kölcsöntõkéje, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõkéje és járulékos kölcsöntõkéje” szöveg,

b) 74/A. § (1) bekezdésében az „alapvetõ kölcsöntõke, alárendelt kölcsöntõke” szövegrész helyébe az „alapvetõ

kölcsöntõke, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõke, alárendelt kölcsöntõke” szöveg,

c) 76. § (5) bekezdésében az „5. számú melléklet 19. pontjában” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet

31. pontjában” szöveg,

d) 234/B. § c) pontjában a „2011. május 31-tõl” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-tõl” szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a Hpt. 219/D. § (1) bekezdés a) pontjának a „[68. § (3) bekezdés]” szövegrésze.
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9. A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

30. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzõ vagy kiegészítõ

szolgáltatást nyújtó hitelintézetre – a 8. § (5) bekezdése, 13. §, 15–16. §, 22. § (1)–(3) bekezdése, 25. § (1) bekezdése,

37–39. §, 60. §, 97–99. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 105–107. §, 121. §, 124–139. § és 4. melléklet kivételével –

a befektetési vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást

említ, ott hitelintézetet kell érteni.”

(2) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 79. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]

„79. multilaterális kereskedési rendszer: olyan kereskedési rendszer, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre

irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze megkülönböztetésmentes módon, szerzõdést eredményezve,”

(3) A Bszt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési vállalkozás a szervezetén belül az egyes szervezeti egységeket és az ezek mûködésére és eljárására

vonatkozó szabályzatokat úgy alakítja ki, hogy biztosítsa szervezeti egységeinek és szervezeti megoldásainak

megfelelõségét és hatékonyságát, beleértve a hiányosságok kezelésére vonatkozó intézkedéseket, valamint hogy a

létrejövõ szervezeti felépítés és annak mûködése – összhangban a befektetési vállalkozás méretével,

tevékenységének jellegével és összetettségével –

a) lehetõvé tegye az 5. §-ban foglalt tevékenységek és feladatok független végzését, illetõleg ellátását, ideértve az

ehhez szükséges hatáskörök világos és következetes elkülönítését,

b) biztosítsa, hogy az egyes szervezeti egységek vezetõi ne legyenek alá- vagy fölérendeltségi, illetve utasítási

viszonyban egymással, csökkentve ezzel a visszaéléshez vezetõ személyi érdek-összefonódás lehetõségét,

c) az információhoz való hozzáférést csak a jogosultak számára tegye lehetõvé, csökkentve ezzel a belsõ, üzletvitel

során keletkezõ információval való visszaélés lehetõségét,

d) átlátható legyen,

e) erõsítse a folyamatba épített ellenõrzést és lehetõvé tegye ennek során az objektív megítélést,

f) biztosítsa, hogy a vállalkozás vezetõ állású személyei és alkalmazottai a felelõsségi körük megfelelõ ellátása

érdekében a követendõ eljárásokat ismerjék,

g) biztosítsa a vállalkozás különbözõ szintjei közötti hatékony jelentéstételt és információáramlást.”

(4) A Bszt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítõ szolgáltatása keretében az

ügyféllel kötött szerzõdés teljesítése, illetve az ügyfél megbízásának végrehajtása során mindenkor a jogszabályokban

foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelõen, tisztességes és hatékony módon, az ügyfél érdekeivel összhangban

jár el.”

(5) A Bszt. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti legkedvezõbb végrehajtás megítéléséhez a befektetési vállalkozás a következõ

szempontokat vizsgálja:

a) a megbízás tárgyát képezõ pénzügyi eszköz árát (nettó ár),

b) a megbízás költségét,

c) a megbízás végrehajtásának idõigényét,

d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínûségét, és

e) a megbízás nagyságrendjét.”

(6) A Bszt. 62. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdésben felsorolt tényezõk fontosságának meghatározásánál a befektetési vállalkozás a következõ

szempontokat vizsgálja:

a) a megbízás tárgyát képezõ pénzügyi eszköz tulajdonságait,

b) a megbízás természetét,

c) az ügyfél 47–49. § szerinti minõsítését, és
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d) azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyzõ vagy egyéb más, a

likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli

személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható.”

(7) A Bszt. 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A befektetési vállalkozás a megbízás ügyfél számára következetesen legkedvezõbb végrehajtása érdekében követendõ

szabályokról szabályzatot (a továbbiakban: végrehajtási politika) készít, amely tartalmazza]

„b) azon feltételeket, amelyek – a 62. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltakkal összhangban – befolyásolják a megbízás

végrehajtási helyszínének megválasztását és az eljárást, amelyben a befektetési vállalkozás a feltételek mentén a

döntését meghozza,”

(8) A Bszt. 68. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A befektetési vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a (6) bekezdés b) pontjának alkalmazása érdekében

jogában áll kérelemmel fordulni a befektetési vállalkozáshoz.”

(9) A Bszt. 182. § (1) bekezdésében a „2011. május 31-tõl” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-tõl” szöveg lép.

(10) A Bszt. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

31. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a a következõ új (9) bekezdéssel

egészül ki:

„(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008.

szeptember 30-át követõen keletkezett.”

(2) Az Art. 132/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön jogszabály szerinti

nyilvántartás (egyszerûsített nyilvántartás) készítésére nem kötelezett adózók – kivéve azt az adózót, amelyben az

állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással – a szokásos piaci ár megállapítására irányuló

kérelmet nem terjeszthetnek elõ.”

(3) Az Art. 132/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön jogszabály

szerinti nyilvántartással megegyezõ tartalommal adótanácsadó, adószakértõ, okleveles adószakértõ vagy ügyvéd

ellenjegyzésével, három példányban kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az

elõterjesztõ nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.”

(4) Az Art. a következõ új 187. §-sal egészül ki:

„187. § E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel

megállapított 36/A. § (9) bekezdését a hatálybalépést követõen teljesítendõ kifizetésekre kell alkalmazni.”

11. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2010. évi CLIII. törvény módosítása

32. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: MódTv.) 82. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a kijelölt hitelintézet a magánszemély adózó nyilatkozatában

feltüntetett, de legfeljebb a (7) bekezdésben foglaltak szerint igazolt összeg után az adót a nyilatkozat közlését követõ

8 napon belül, de legkorábban a fedezetére szolgáló összegnek a nála vezetett számlán történõ jóváírásának napján

megállapítja és levonja, továbbá a következõ hónap 12. napjáig – a magánszemély adózó bármely azonosító adatának

feltüntetése nélkül – megfizeti és magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként havi

adóbevallásában bevallja. A kijelölt hitelintézet a magánszemély adózó adókötelezettségének a (4) bekezdés szerinti

teljesítésérõl az adó levonását követõen igazolást állít ki a magánszemély adózó részére.

(6) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a kijelölt hitelintézet a nála vezetett számlán jóváírt összeg, de legfeljebb

a magánszemély adózó nyilatkozatában feltüntetett, a (7) bekezdésben foglaltak szerint igazolt összeg után az adót a

nyilatkozat közlését követõ 8 napon belül, de legkorábban az alapjául szolgáló összegnek a nála vezetett számlán

történõ jóváírásának napján megállapítja és levonja, továbbá a következõ hónap 12. napjáig – a magánszemély adózó

bármely azonosító adatának feltüntetése nélkül – megfizeti és magánszemélyhez nem köthetõ
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személyijövedelemadó-kötelezettségként havi adóbevallásában bevallja. A kijelölt hitelintézet a magánszemély

adózó adókötelezettségének a (4) bekezdés szerinti teljesítésérõl az adó levonását követõen igazolást állít ki a

magánszemély adózó részére.”

(2) A MódTv. 82. §-a (7) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kijelölt hitelintézet – kivéve az (1) bekezdés második mondatának hatálya alá tartozó esetet – köteles megvizsgálni,

hogy a külföldi számlán (bankszámlán, értékpapírszámlán, befektetési számlán, biztosítási számlán), az onnan átutalt

(nyilatkozatban szereplõ) pénzeszköz vagy annak megfelelõ pénzügyi eszköz legkésõbb 2011. április 30-áig

rendelkezésre állt.”

(3) A MódTv. 82. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A magánszemély adózó (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal

teszi meg a kijelölt hitelintézet részére. A kijelölt hitelintézet az (5)–(6) bekezdés szerinti igazolást a 2. számú

mellékletben meghatározott tartalommal állítja ki a magánszemély adózó részére.”

33. § A MódTv. kiegészül a következõ 83/A. §-sal:

„83/A. § (1) A kijelölt hitelintézet az adózó által a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal legkésõbb

2012. december 31-én megtett nyilatkozat alapján az adózó részére a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú

igazolást állít ki, ha megállapítja, hogy az igazolás kiállításának a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint nincs akadálya.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás kiállításának feltétele, hogy az adózó az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatához olyan

szerzõdést mellékel, amelyre vonatkozóan a következõ feltételek együttesen teljesülnek:

a) a szerzõdést a felek legkésõbb 2012. június 30-án írásban megkötötték;

b) a szerzõdés tárgya kedvezményezett eszköz visszterhes átruházása (adásvétele) a felek között;

c) a szerzõdésben félként nem vesz részt sem olyan természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és

Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam állampolgára, sem olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek

székhelye ilyen államban található;

d) a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint átruházó fél a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint

megszerzõ belföldi illetõségû magánszemély, közeli hozzátartozója, élettársa által, vagy a kedvezményezett eszközt a

szerzõdés szerint megszerzõ gazdasági társaság tagja, részvényese, annak közeli hozzátartozója, élettársa által

ellenõrzött külföldi társaság;

e) a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint megszerzõ fél belföldi illetõségû magánszemély, vagy belföldi

székhelyû, a cégjegyzékbe már bejegyzett olyan gazdasági társaság, amelynek valamennyi tagja, részvényese mind a

szerzõdés megkötésének, mind teljesítésének idõpontjában belföldi illetõségû magánszemély, valamint amely sem a

szerzõdés megkötésének, sem teljesítésének idõpontjában nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy

csõdeljárás alatt;

f) a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti ellenértékének (vételárának) teljesítése kizárólag a kijelölt hitelintézet

által vezetett bankszámla megterhelésével történhet;

g) a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti ellenértékének (vételárának) teljesítése (a kijelölt hitelintézet által

vezetett bankszámla megterhelése), valamint a kedvezményezett eszköz átruházása (birtokba vétele) 2012. december

31-éig megtörténik;

h) a szerzõdés megfelel az 5. számú melléklet szerint meghatározott valamennyi feltételnek.

(3) A kijelölt hitelintézet az (1) bekezdés szerinti igazolást a nyilatkozathoz mellékelt szerzõdés szerint a

kedvezményezett eszközt megszerzõ fél nyilatkozata alapján, a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti

ellenértékének (vételárának) teljesítését követõ 8 napon belül állítja ki. A hitelintézet az igazolást a nyilatkozattévõ

nevére állítja ki, ha azonban a nyilatkozatot gazdasági társaság tette, akkor – a nyilatkozattévõ kérelmére – igazolást

állít ki minden olyan természetes személy nevére is, amely a nyilatkozattétel napján e gazdasági társaság tagja,

részvényese volt.

(4) A kijelölt hitelintézet által kiállított igazolás alapján:

a) a szerzõdést úgy kell tekinteni, hogy nem ellentétes a rendeltetésszerû joggyakorlás elvével, valamint annak

tartalmát a felek által meghatározott tartalmától eltérõen nem lehet minõsíteni (így különösen nem minõsíthetõ

színlelt szerzõdésnek);

b) a szerzõdés szerinti ellenértéket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a szokásos piaci árnak, szokásos piaci értéknek;

c) a szerzõdés teljesítése – a (8)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – közteherrel összefüggõ adómegállapítási,

-fizetési, -bevallási, adatszolgáltatási, bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettséget nem eredményez (így különösen
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a szerzõdés szerinti ellenérték és a kedvezményezett eszköznek a szerzõdés keretében történõ megszerzése mentes a

(8)–(9) bekezdés hatálya alá nem tartozó közteher alól);

d) közteher-fizetési, vagy közteherrel összefüggõ más adókötelezettség, valamint az adózás rendjérõl szóló

törvényben meghatározott jogkövetkezmény – a (8)–(10) bekezdésben megállapított kivétellel – nem állapítható meg

1. bevételnek, jövedelemnek, nyereségnek, vagyoni értéknek, eszköznek, forrásnak a kedvezményezett eszközt

átruházó fél részére a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben) vagy bármely korábbi

adóévben (üzleti évben) történõ juttatására tekintettel vagy azzal összefüggésben,

2. a kedvezményezett eszközt átruházó fél által a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben)

vagy bármely korábbi adóévben (üzleti évben) megszerzett, birtokolt vagy egyébként rendelkezésére álló bevételre,

jövedelemre, nyereségre, vagyoni értékre, eszközre, forrásra tekintettel vagy azzal összefüggésben,

3. a kedvezményezett eszközt átruházó féllel a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben)

vagy bármely korábbi adóévben (üzleti évben) fennálló jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben,

így különösen az átruházó jogi személy, egyéb szervezet saját tõkéje, valamint az annak terhére kifizetett, juttatott

(fizetendõ, juttatandó) összeg nem képezi adózó bevételét, jövedelmét, nyereségét (adózás elõtti eredményét)

terhelõ közteher (így különösen a társasági adó és a személyi jövedelemadó) alapját sem a szerzõdés teljesítésének

napját tartalmazó adóévben (üzleti évben), sem bármely korábbi adóévben (üzleti évben);

e) büntetõeljárás nem indítható, valamint büntetõjogi felelõsség nem állapítható meg olyan okirat kiállítása vagy

felhasználása, valamint olyan pénzügyi mûvelet, számviteli kötelezettség és közteherrel összefüggõ adókötelezettség

alapján, amely a d) pont hatálya alá tartozó bevétellel, jövedelemmel, nyereséggel, vagyoni értékkel, eszközzel vagy

forrással összefüggõ cselekményhez, jogügylethez, jogviszonyhoz kapcsolódik.

(5) Ha a nyilatkozattévõ adózó által a (2) bekezdés szerinti szerzõdés keretében fizetett ellenérték nem haladja meg a

nyilatkozat megtételének napját követõen, de még az ellenérték teljesítését megelõzõen a kijelölt hitelintézet által

vezetett bankszámlán jóváírt pénzösszeget, akkor a hitelintézet által kiállított igazolás bizonyítja, hogy az abban

feltüntetett kedvezményezett eszköz megszerzésének forrásául nem eltitkolt (be nem vallott) jövedelem szolgált.

Erre vonatkozóan az adóhatóság az ellenõrzés során kizárólag a kijelölt hitelintézet által kiállított igazolás, valamint

– a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint megszerzõ fél (adózó) esetében – a kedvezményezett eszköz

legkésõbb 2012. december 31-én történõ megszerzését (birtokba vételét) igazoló hatósági határozat, más közokirat

vagy teljes bizonyító erejû magánokirat, cégbírósági bejegyzés, részvénykönyvi bejegyzés, forgalmi engedély

közjegyzõ által hitelesített másolata, részvény adásvételi szerzõdés bemutatását kérheti az adózótól. A (4) bekezdés

d) pontjában foglaltak a nyilatkozattévõ adózót nem mentik fel az alól, hogy ellenõrzése során az adózott jövedelme

összegét igazoló okirattal (így különösen már benyújtott adóbevallással, kifizetõ által kiállított igazolással) bizonyítsa,

hogy a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán jóváírt pénzösszegre adózott (el nem titkolt) jövedelme

fedezetet nyújtott.

(6) A kedvezményezett eszközt megszerzõ természetes személy jövedelmének kiszámításánál nem kell bevételként

figyelembe venni az általa a szerzõdés mindkét fél általi teljesítését követõen, de legkésõbb 2013. január 31-én a másik

féltõl bármely jogcímen – a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán történõ jóváírással – megszerzett

pénzösszegbõl a szerzõdés alapján õt terhelõ ellenérték összegét meg nem haladó, a kijelölt hitelintézet által a

6. számú mellékletben meghatározott tartalommal a pénzösszeg jóváírását követõ 8 napon belül kiállított igazolásban

feltüntetett részt.

(7) A kedvezményezett eszközt megszerzõ gazdasági társaság társaságiadó-alapjának megállapításánál a vállalkozási

tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minõsül az általa a szerzõdés keretében a másik fél részére

fizetett, a kijelölt hitelintézet által kiállított igazolásban szereplõ összeget meg nem haladó ellenérték alapján

elszámolt költség, ráfordítás.

(8) A (4) bekezdés c) pontja nem mentesít a következõ közterheknek az irányadó jogszabályban elõírt megfizetése,

valamint azokkal összefüggõ adókötelezettségeknek az erre irányadó jogszabályban meghatározott teljesítése alól:

a) vám;

b) általános forgalmi adó;

c) regisztrációs adó;

d) eljárási illeték;

e) igazgatási és bírósági szolgáltatási díj.

(9) A (4) bekezdés c) pontjában foglaltak – ha a kedvezményezett eszköz nem részesedés – a visszterhes

vagyonátruházási illeték megfizetése alóli mentességet csak akkor eredményeznek, ha az illeték kiszabása érdekében

tett bejelentéséhez az adózó mellékeli a kijelölt hitelintézet által a nevére kiállított, az (1) bekezdés szerinti igazolást.
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(10) A (4) bekezdés d) pontjában foglaltak olyan adómegállapítási idõszak tekintetében, amelyre vonatkozóan az

adóbevallás benyújtása, az adóhatósági adómegállapítás alapjául szolgáló bejelentés, nyilatkozat megtétele

2011. július 1-jét megelõzõen megtörtént, nem teszik lehetõvé a közteher alapjának vagy fizetendõ összegének

utólagos (így különösen önellenõrzés keretében történõ) módosítását. Az adózó által a (7) bekezdés hatálya alá nem

tartozó jogcímen a kedvezményezett eszközt átruházó fél részére 2011. április 30-át követõen teljesített ellenérték

alapján – a (4) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérõen – közteher alapja vagy fizetendõ összege kizárólag a

közterhet megállapító jogszabály rendelkezései szerint csökkenthetõ.

(11) E § alkalmazásában:

a) kedvezményezett eszköz:

1. a belföldön fekvõ ingatlan,

2. a belföldön fekvõ ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog, haszonélvezeti jog, használat joga és bérleti jog,

3. az olyan jármû, légi jármû, vízi jármû és szállítás céljára szolgáló felszerelés, amelynek tulajdonosát közhiteles

nyilvántartás bizonyítja,

4. a részesedés, kivéve, a tõkepiacról szóló törvény szerinti tõzsdére bevezetett értékpapírnak minõsülõ részesedést

(így különösen az ilyen részvényt);

b) kijelölt hitelintézet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatával a 82. § (4) bekezdése szerint kijelölt

olyan hitelintézet, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére írásban bejelenti, hogy az (1) bekezdés

szerinti eljárás lefolytatásában részt vesz; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján folyamatosan

közzéteszi azoknak a hitelintézeteknek az elnevezését, amelyek e bejelentést megtették;

c) közteher: az adó, a járulék, az illeték, a hozzájárulás, valamint minden más hasonló, jogszabályon alapuló, az

államháztartás valamely alrendszerének bevételét képezõ fizetési kötelezettség;

d) részesedés: a belföldi székhelyû jogi személlyel, egyéb szervezettel fennálló, átruházható (átengedhetõ) tagi,

részvényesi jogviszony (ilyennek minõsül különösen a közkereseti társaság és a betéti társaság esetében a társasági

részesedés, korlátolt felelõsségû társaság esetében az üzletrész, valamint részvénytársaság esetében a részvény);

e) saját tõke: a számvitelrõl szóló törvény rendelkezései szerint ilyenként meghatározott vagy annak megfelelõ forrás

(ideértve különösen az adózott eredményt és az eredménytartalékot), növelve a jóváhagyott osztalék alapján a taggal,

részvényessel szemben fennálló kötelezettség összegével.”

34. § A MódTv. kiegészül a következõ 83/B. §-sal:

„83/B. § (1) A 82–83/A. § alkalmazásában valamely személy által ellenõrzött külföldi társaságnak minõsül a társasági

adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott olyan ellenõrzött külföldi társaság, amelyben e személy

– közvetlenül vagy közvetve – a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 10 százalékával, vagy a Polgári

Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá a külföldi

székhelyû olyan jogi személy, egyéb szervezet, amely felett az említett személy olyan módon gyakorol ellenõrzést,

irányítást, amelyet a 82. § (4)–(6) bekezdésében, a 83. § (5) bekezdésében, illetõleg a 83/A. § (2) bekezdésének

g) pontjában meghatározottak teljesítése igazol, és ezért azt az adózó más módon nem köteles bizonyítani.

(2) A 82–83/A. § alkalmazásában belföldi illetõségû magánszemélynek minõsül a személyi jövedelemadóról

szóló törvény rendelkezései szerint belföldi illetõségû magánszemélynek minõsülõ természetes személy.

Az adóigazolvánnyal vagy ideiglenes adóigazolvánnyal igazolt adóazonosító jellel rendelkezõ magyar állampolgárt

belföldi illetõségû magánszemélynek kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezõjét az illetõsége szerinti külföldi állam

adóhatósága által kiállított okirat magyar nyelvû szakfordításáról készült másolattal bizonyítja.

(3) A 82. § (9) bekezdésének a) pontjában és a 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak 2010-ben és 2011-ben

különösen irányadók az Szja tv. 28. §-ának (20)–(22) bekezdésének 2010. december 31-én hatályos rendelkezései

szerinti jövedelemre, amelyre vonatkozóan utólagos adómegállapítás nem tehetõ, mivel e jövedelemmel összefüggõ

valamennyi adókötelezettségét a magánszemély adózó a 82. § (4) bekezdésében, illetõleg a 83. § (1) bekezdésében

foglaltak szerint már teljesítette.

(4) A kijelölt hitelintézet az e törvényben meghatározott feladata ellátásával összefüggésben minden olyan

ellenõrzést, vizsgálatot köteles elvégezni, amelyre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály

kötelezi. Ha közigazgatási hatóság vagy közhatalmat gyakorló más szerv a kijelölt hitelintézetet az e törvényben

meghatározott feladata ellátásához kapcsolódó számlával összefüggõ tény, adat, körülmény tekintetében

adatszolgáltatásra kötelezi, a kijelölt hitelintézet e kötelezettségét kizárólag azzal teljesíti, hogy nyilatkozatot tesz

arról, hogy a számlával kapcsolatban e törvény rendelkezései szerinti igazolást állított ki.
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(5) A 82. § és a 83/A. § hatálya alá tartozó esetben, ha a kijelölt hitelintézet az igazolást kiállította, a 83. § hatálya alá

tartozó esetben, ha az adózó az állami adóhatósághoz a bejelentést az elõírt határidõben megtette, úgy kell tekinteni,

hogy az érintett jövedelem megszerzése 2007. január 1-jét megelõzõen történt; az ellenõrzés tekintetében

e rendelkezés irányadó a kijelölt hitelintézet által e törvény rendelkezései szerint kiállított vagy e törvény szerinti

eljárása során megvizsgált iratok tekintetében is.

(6) Ha e törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított

hatályos rendelkezése az adózó számára kedvezõbb feltételt vagy jogkövetkezményt állapít meg, mint az igazolás

kiállításának idõpontjában hatályos rendelkezés szerinti feltétel, illetõleg jogkövetkezmény, akkor a feltételnek való

megfelelést, illetõleg a jogkövetkezményt az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi

XCVI. törvénnyel megállapított hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.

(7) Ha az adózó az ellenõrzés során arra hivatkozik, hogy a 82–83/A. §-ban meghatározottak szerint jár el, akkor az

adóhatóság az ellenõrzést felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg felhívja az adózót arra, hogy a kijelölt hitelintézet által a

82. § (5)–(6) bekezdésében vagy a 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti kiállított igazolást 60 napon belül

mutassa be, vagy a 83. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti bejelentését 60 napon belül tegye meg. Az igazolás

bemutatásának, illetõleg a bejelentés megtételének a napjával, de legkésõbb az említett határidõ leteltét követõ

nappal az adóhatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, továbbá az igazolás bemutatása, illetõleg a bejelentés

megtétele esetén az ellenõrzést a 82. § (9)–(10) bekezdésében, a 83/A. § (4), (7)–(10) bekezdésében, illetõleg a 83. §

(2)–(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével folytatja le.”

35. § (1) A MódTv. 82. § (1) bekezdésében a „2010. október 31.” szövegrész helyébe a 2011. április 30.” szöveg lép.

(2) A MódTv. 82. § (2) bekezdés b) pontjában a „2010. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2011. április 30-ig” szöveg lép.

(3) A MódTv. 82. § (4) bekezdésében a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg lép.

(4) A MódTv. 83. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „2010. vagy 2011. adóévben belföldön bejegyzett

gazdasági társaságban szerez” szövegrész helyébe a „belföldön bejegyzett gazdasági társaságban 2010-ben,

2011-ben vagy 2012-ben szerez” szöveg, 83. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 83. § (3) és (5) bekezdésében

a „2011. december 31.” szövegrész helyébe „2012. december 31.” szöveg lép.

(5) A MódTv. 82. § (9) bekezdésében a „sem e magánszeméllyel, sem e vonatkozásban érintett közeli hozzátartozójával,

élettársával szemben,” szövegrész, valamint a MódTv. 83. § (6) bekezdése hatályát veszti.

36. § A MódTv. kiegészül e törvény 3–8. mellékletében meghatározott mellékletekkel.

12. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságáról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

37. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságáról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. § c) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„[Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság,

a célszerûség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelõen – a Kormány közép- és

hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési

források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]

c) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek – ezen belül elsõdlegesen a kis- és középvállalkozások, valamint

törvénnyel létrehozott – elkülönített állami pénzalapnak nem minõsülõ – vagyonkezelést is végzõ pénzalapok,

továbbá a mezõgazdasági õstermelõk és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tõkefinanszírozásában;”

38. § Az MFB tv. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az MFB Zrt. csak

a) a (2) bekezdésben meghatározott hitelhez, illetõleg kölcsönhöz,

b) támogatáshoz,

c) ajánlattételhez,

d) szolgáltatás nyújtásához,

e) vállalkozási szerzõdéshez

kapcsolódóan vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.”

39. § Az MFB tv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 9. melléklete lép.
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13. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítása

40. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)

10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A 2011. év során a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint összeghatár alatt az államháztartásért felelõs miniszter és

a közlekedésért felelõs miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett

a Kormány jóváhagyásával jogosult

a) hitel, kölcsön felvételére,

b) garancia és kezesség vállalására,

c) értékpapír vásárlására,

d) váltó kibocsátására és elfogadására,

e) kötvény kibocsátására,

f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdés kötésére.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplõ gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt –

csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen

vagy közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.”

14. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló

2009. évi CXXII. törvény módosítása

41. § A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-a

a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésnek a felügyelõ bizottság létszámkorlátjára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni olyan

közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaság esetében, amely

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi

LXV. törvény alapján megszüntetett alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további

ellátására az állami alapító többségi részesedésének biztosításával jött létre.”

15. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

42. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú melléklete „Nem állami fõiskolák” alcíme helyébe a

következõ rendelkezés lép:

[1. számú melléklet a 2005. évi CXXXIX. törvényhez

A Magyar Köztársaság államilag elismert felsõoktatási intézményei]

„Nem állami fõiskolák

A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest

Adventista Teológiai Fõiskola, Pécel

Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Vác

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola, Budapest

Budapest Kortárstánc Fõiskola, Budapest

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest

Egri Hittudományi Fõiskola, Eger

Esztergomi Hittudományi Fõiskola, Esztergom

Gábor Dénes Fõiskola, Budapest

Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged

Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta

Gyõri Hittudományi Fõiskola, Gyõr

Harsányi János Fõiskola, Budapest

IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola, Budapest

Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár

Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, Tatabánya
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Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola, Pécs

Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza

Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc

Szent Pál Akadémia, Budapest

Tomori Pál Fõiskola, Kalocsa

Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola, Veszprém

Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Budapest

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest

Zsigmond Király Fõiskola, Budapest"

16. A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

43. § A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Állam az e törvényben foglalt intézkedéseirõl – ide nem értve az államháztartásért felelõs miniszternek

a különleges osztalékelsõbbségi részvény tekintetében az eladási joga gyakorlására vonatkozó döntését –

2011. december 31-ig dönthet.

(2) A 2011. december 31-ig meghozott döntés alapján a Magyar Államnak és a hitelintézetnek az 5–19. §-okban

foglaltak szerint kell eljárnia akkor is, ha e törvény hatályát veszti.”

17. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. §, valamint az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(3) A 3. § és a 4. § az e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

(4) A 42. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 16. § (2)–(4) bekezdése, a 18. §, a 21. § és a 22. §, valamint a 23. § (1) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 23. § (2) bekezdése, valamint a 25. § i) pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 23. § (3) bekezdése, valamint a 25. § j) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

45. § (1) E törvény 28. §-a és 30. §-a a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az

újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata

tekintetében történõ módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

I. melléklet 1. pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 30. §-a a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló

2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdés 15. pontjának, 19. cikk (1) bekezdésének és

21. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 30. §-a a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti

követelményei és mûködési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében

történõ végrehajtásáról szóló 2006/73/EK bizottsági irányelv 5. cikk (5) bekezdésének, 41. és 44. cikkének való

megfelelést szolgálja.

46. § A Rega tv. szerint egyébként fizetendõ regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi rendszámmal

ellátott gépjármû után, amely 2011. június 15-én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs adómegállapítási

eljárást az adózó e törvény kihirdetése napjától 2011. december 31-ig terjedõ idõszakban kezdeményezi.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

A Rega tv. Melléklete II. része táblázatának helyébe a következõ táblázat lép:

I.
„A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás

kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

2-ig 0,06

3–4 0,10

5–6 0,14

7–12 0,20

13–24 0,31

25–36 0,41

37–48 0,49

49–60 0,56

61–72 0,62

73–84 0,68

85–96 0,72

97–108 0,76

109–120 0,79

121–132 0,82

133–144 0,85

145–156 0,87

157–168 0,89

169– 0,90”

2. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

A Bszt. 4. melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Ha a befektetési vállalkozásnak a tárgyévet megelõzõ évi mérlegfõösszege meghaladja a kétszázmilliárd forintot,

akkor javadalmazási bizottságot állít fel, amely felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történõ

megfelelésért felelõs vezetõ javadalmazását, valamint elõkészíti a javadalmazásra vonatkozó döntéseket a

részvényesek, a befektetõk és a befektetési vállalkozásban érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeinek

figyelembevételével. A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai az igazgatóság olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az

érintett befektetési vállalkozásban nem látják el szervezeti egység vezetését. Ha a befektetési vállalkozás

igazgatóságában nincs legalább három olyan igazgatósági tag, aki nem látja el szervezeti egység vezetését, akkor a

javadalmazási bizottságban a felügyelõ bizottság független tagjai is részt vehetnek.”
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3. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„1. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A.) A magánszemély adózó a 82. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát – a 82. § (11) bekezdésében foglaltaknak

megfelelõen – a B.)–D.) pontban meghatározott tartalommal teszi meg a kijelölt hitelintézet részére.

B.) A 82. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó esetben – kivéve, ha az olyan osztalékra vonatkozik, amelynek alapjául

szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig bevételként elszámolta, de az legkésõbb

2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi társaság bankszámláján – a magánszemély adózó nyilatkozatát a

következõ tartalommal teszi meg:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (1) bekezdésének hatálya alá

tartozó esetben

1. A nyilatkozattevõ

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:1

– adóazonosító jele:

2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,

hogy az 5. pont szerinti, a melléklet szerinti bizonylattal igazolt összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ,

de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett, e célra számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû adót levonja,

valamint a levont adót magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és

bevallja.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A jövedelem (az adó alapjának)

– összege:

– pénzneme2:

6. Kijelentem, hogy

a) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a

Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;

c) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.

1 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
2 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
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7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó

levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek

megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.

Melléklet:

– a Tv. 82. §-ának (7) bekezdése szerinti számlakivonat/banki igazolás eredeti példánya3

Dátum:

(a nyilatkozatot tévõ aláírása)

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.

A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi

engedély4 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány4, 5, adóazonosító jelét az

adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány4 alapján ellenõriztem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

C.) A 82. § (1) bekezdése második mondatának hatálya alá tartozó esetben a magánszemély adózó nyilatkozatát, ha az

olyan osztalékra vonatkozik, amelynek alapjául szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig

bevételként elszámolta, de az legkésõbb 2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi társaság bankszámláján,

a következõ tartalommal teszi meg:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (1) bekezdésének hatálya alá

tartozó esetben

1. A nyilatkozattevõ

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:6

– adóazonosító jele:

2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,

hogy az 5. pont szerinti jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ, de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett,

e célra számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû adót levonja, valamint a levont adót magánszemélyhez nem

köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és bevallja.

3 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni. Az adózó a számlakivonatot és a banki igazolást egyidejûleg is megjelölheti!
4 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
5 Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.
6 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
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3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A jövedelem (az adó alapjának)

– összege:

– pénzneme7:

6. Kijelentem, hogy

a) az 5. pont szerinti jövedelem Tv. 82. § (1) bekezdése második mondatának hatálya alá tartozó olyan

osztalékfizetés, amelynek alapjául szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig

bevételként elszámolta, de amelynek fedezete legkésõbb 2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi

társaság bankszámláján;

b) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

c) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a

Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;

d) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.

7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó

levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek

megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.

Dátum:

(a nyilatkozatot tévõ aláírása)

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot a mai napon átvettem. A nyilatkozattévõ

természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi engedély8 alapján,

lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány8, 9, adóazonosító jelét az adóigazolvány/ideiglenes

adóigazolvány8 alapján ellenõriztem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

D.) A 82. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó esetben a magánszemély adózó nyilatkozatát a következõ tartalommal

teszi meg:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (2) bekezdésének hatálya alá

tartozó esetben

1. A nyilatkozattevõ

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:10

– adóazonosító jele:

7 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
8 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
9 Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.
10 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
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2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,

hogy az 5. pont szerinti, a melléklet szerinti bizonylattal igazolt, de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett, e célra

számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ adót levonja, valamint a

levont adót magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és bevallja.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A jövedelem (az adó alapjának)

– összege:

– pénzneme11:

6. Kijelentem, hogy

a) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a

Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;

c) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.

7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó

levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek

megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.

Melléklet:

– a Tv. 82. §-ának (7) bekezdése szerinti számlakivonat/banki igazolás eredeti példánya12

Dátum:

(a nyilatkozatot tévõ aláírása)

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.

A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi

engedély13 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány13, 14, adóazonosító jelét az

adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány13 alapján ellenõriztem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

11 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
12 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni. Az adózó a számlakivonatot és a banki igazolást egyidejûleg is megjelölheti!
13 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
14 Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.”
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4. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„2. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A kijelölt hitelintézet a 82. § (5)–(6) bekezdése szerinti igazolást – a 82. § (11) bekezdésében foglaltaknak

megfelelõen – a következõ tartalommal állítja ki a magánszemély adózó részére:

IGAZOLÁS

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítésérõl

Az adókötelezettségét a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:15

– adóazonosító jele:

1. Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

3. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy a

4. pontban meghatározott összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ adót a magánszemély nyilatkozata

alapján Tv. 82. §-ának (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint .............................. napján levonta.

2. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

3. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

4. A jövedelem (az adó alapjának)

– összege:

– pénzneme16:

5. A levont adó

– összege:

– pénzneme17:

– forintösszege:

Dátum:

(cégszerû aláírás)

ZÁRADÉK:

A magánszemély a Tv. 82. §-ának (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette,

a kijelölt hitelintézet a Tv. 82. §-ának (7) bekezdésében elõírt vizsgálati kötelezettségének eleget tett.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

15 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
16 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
17 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.”
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5. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„3. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A.) A magánszemély adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt

hitelintézet részére:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez

1. A nyilatkozattevõ magánszemély

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:18

– adóazonosító jele:

2. Jelen nyilatkozatommal felkérem a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése

szerinti igazolást részemre kiállítsa.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. Kijelentem, hogy

a) a jelen nyilatkozatom mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú

mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan

természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam

állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;

b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.

6. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv.

83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.

Melléklet:

– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya

Dátum:

(a nyilatkozatot tévõ aláírása)

18 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
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***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékletét a mai napon átvettem.

A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi

engedély19 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány19, 20, adóazonosító jelét az

adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány19 alapján ellenõriztem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

B.) A gazdasági társaság adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt

hitelintézet részére, ha igazolás kiállítását tagjai, részvényesei nevére nem kéri:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez

1. A nyilatkozattevõ gazdasági társaság

– cégneve:

– székhelye:

– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:

– cégjegyzékszáma:

– adószáma:

2. Jelen nyilatkozatommal/nyilatkozatunkkal az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében

felkérem/felkérjük a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolást

az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság részére kiállítsa.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. Kijelentem/kijelentjük, hogy

a) a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú

mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan

természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam

állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;

b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.

6. A 2. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében tudomásul veszem/vesszük, hogy a kijelölt hitelintézet az

igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv. 83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.

19 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
20 Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.
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Melléklet:

– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya

– a gazdasági társaság 1. pontban meghatározott adatait és a gazdasági társaság képviseletében eljárók képviseleti

jogosultságát igazoló, 8 napnál nem régebbi cégkivonat

– … darab aláírási címpéldány

Dátum:

(cégszerû aláírás)

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

C.) A gazdasági társaság adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt

hitelintézet részére, ha igazolás kiállítását tagjai, részvényesei nevére is kéri:

NYILATKOZAT

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez

1. A nyilatkozattevõ gazdasági társaság

– cégneve:

– székhelye:

– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:

– cégjegyzékszáma:

– adószáma:

2. Jelen nyilatkozatommal/nyilatkozatunkkal az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében

felkérem/felkérjük a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolást az

1. pontban meghatározott gazdasági társaság és a jelen nyilatkozat mellékletében meghatározott …21

tagja/részvényese részére kiállítsa.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. Kijelentem/kijelentjük, hogy

a) a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú

mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan

természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam

állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;

b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.

6. A 2. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében tudomásul veszem/vesszük, hogy a kijelölt hitelintézet az

igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv. 83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.

21 Az érintett tagok/részvényesek száma.
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Melléklet:

– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya

– a gazdasági társaság 1. pontban meghatározott adatait és a gazdasági társaság képviseletében eljárók képviseleti

jogosultságát igazoló, 8 napnál nem régebbi cégkivonat

– … darab aláírási címpéldány

– … darab melléklet a tagok/részvényesek természetes személyazonosító adatairól és adóazonosító jelérõl

Dátum:

(cégszerû aláírás)

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

… számú melléklet a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz

A nyilatkozat 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság tagjának/részvényesének

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:22

– adóazonosító jele:

***

A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a nyilatkozat jelen mellékletét a mai napon átvettem.

A tag/részvényes természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi

engedély23 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány23, 24, adóazonosító jelét az

adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány23 alapján ellenõriztem.

Dátum:

(cégszerû aláírás)

22 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
23 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
24 Ha a nyilatkozat melléklete a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.”
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6. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„4. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A.) A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ

természetes személy részére:

IGAZOLÁS

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl

1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:25

– adóazonosító jele:

2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az

1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5) és (9) bekezdésében foglaltak irányadók.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A kedvezményezett eszköz:26

Dátum:

(cégszerû aláírás)

B.) A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ

gazdasági társaság részére:

IGAZOLÁS

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl

1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ gazdasági társaság adózó

– cégneve:

– székhelye:

– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:

– cégjegyzékszáma:

– adószáma:

25 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
26 Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdésnek megfelelõen (magyar nyelven) meghatározva.
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2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az

1. pontban meghatározott gazdasági társaság esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5), (7) és (9) bekezdésében foglaltak

irányadók.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A kedvezményezett eszköz:27

Dátum:

(cégszerû aláírás)

C.) A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást, a 83/A. § (6) bekezdésének megfelelõen a következõ

tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ gazdasági társaság tagja, részvényese részére:

IGAZOLÁS

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl

1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ gazdasági társaság tagjának/részvényesének

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:28

– adóazonosító jele:

2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az

1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak irányadók.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

Dátum:

(cégszerû aláírás)

27 Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdésnek megfelelõen (magyar nyelven) meghatározva.
28 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.”
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7. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„5. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A 83/A. § (2) bekezdésében meghatározott szerzõdésnek – a 83/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak

megfelelõen – az e melléklet szerint meghatározott valamennyi feltételnek meg kell felelnie.

1. A szerzõdés magyar nyelven készült, továbbá az általa nem szabályozott kérdésekben magyar jogszabály (ideértve az

Európai Unió kötelezõ jogi aktusát is) alkalmazását írja elõ, valamint a vele összefüggõ jogviták ügyében magyar

bíróság, választottbíróság kizárólagos hatáskörét állapítja meg.

2. Az 1. pontban foglalt bármely feltételnek meg nem felelõ szerzõdés akkor alkalmazható, ha

a) a szerzõdés tekintetében a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:

Nmtvr.) vagy az Nmtvr. 2. §-ában említett nemzetközi szerzõdés alapján külföldi állam jogának alkalmazására sor

kerülhet, és errõl – ha ezt a kijelölt hitelintézet kéri – ügyvéd, ügyvédi iroda írásbeli nyilatkozatot adott,

b) a külföldi államnak a szerzõdés tekintetében alkalmazott joga – így különösen bármely szerzõdõ fél személyére,

vagy a szerzõdés tárgyára tekintettel – kizárja vagy korlátozza az 1. pontban meghatározott egy vagy több feltétel

teljesítését, és ezt a tényt maga a szerzõdés tartalmazza, továbbá

c) a rá irányadó jog szerinti államban székhellyel rendelkezõ közjegyzõ, ügyvéd, ügyvédi iroda készítette, valamint

– legalább nevének (elnevezésének), székhelyének és e minõségének feltüntetése mellett – közokiratba foglalta,

illetõleg ellenjegyezte, továbbá

d) a szerzõdés hitelesített magyar nyelvû fordítása rendelkezésre áll.

3. A szerzõdés a benne félként résztvevõ valamennyi személyre vonatkozóan tartalmazza természetes személy esetében

családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét és

lakcímét vagy levelezési címét, jogi személy és egyéb szervezet esetében elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát

(nyilvántartási számát), valamint a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság, hatóság megnevezését és

székhelyét. Ha a szerzõdésben jogi személy, egyéb szervezet is félként vesz részt, akkor az említett adatokat a nevében

eljáró egy vagy több személy tekintetében is fel kell tüntetni a szerzõdésben.

4. A szerzõdés tartalmazza a kedvezményezett eszköz egyértelmû azonosításához szükséges adatokat, így különösen:

a) ingatlan esetében a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölését), helyrajzi számát és

területnagyságát, valamint belterületen fekvõ ingatlan esetében a közterület nevét és a házszámot;

b) ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog, haszonélvezeti jog, használat joga és bérleti jog esetében az ingatlan

a) alpont szerinti adatait, valamint a jog megnevezését;

c) közúti jármû esetében annak hatósági jelzését (rendszámát), alvázszámát, motorszámát, fajtáját, gyártmányát,

típusát és gyártási évét;

d) részesedés esetében névértékét vagy más azonosítóját, a kibocsátó megnevezését, székhelyét, valamint – ha

rendelkezik ilyennel – cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság,

hatóság megnevezését.

5. A szerzõdés valamennyi fél tekintetében meghatározza a teljesítés határidejét, továbbá rendelkezik arról, hogy a

szerzõdés tárgya (a kedvezményezett eszköz) ellenértékének teljesítése kizárólag kijelölt hitelintézet által vezetett

bankszámla megterhelésével történhet, valamint tartalmazza a kijelölt hitelintézet megnevezését és a bankszámla

számát.

6. A szerzõdésben a kedvezményezett eszközt átruházó fél kijelenti, hogy vagyona részben sem ered bûncselekménybõl,

valamint a szerzõdés tárgyának (a kedvezményezett eszköznek) az átruházása bûncselekményt nem valósít meg.

7. A szerzõdés tartalmazza megkötésének helyét és idejét, valamint a szerzõdést minden félnek aláírásával kell ellátnia.”
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8. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„6. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (7) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ

természetes személy részére:

IGAZOLÁS

az adókötelezettségeknek

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi

CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl

1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó

– családi és utóneve:

– születési családi és utóneve:

– születési helye:

– születési ideje:

– anyja születési családi és utóneve:

– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:29

– adóazonosító jele:

2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a

4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az

1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók az 5. pontban

meghatározott pénzeszköz tekintetében.

3. A hitelintézet

– elnevezése:

– székhelye:

– adószáma:

4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:

5. A Tv. 83/A. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó (adómentes) pénz

– összege:

– pénzneme30

– a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán történõ jóváírásának napja:

Dátum:

(cégszerû aláírás)

29 A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
30 A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.”
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9. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez

„1. számú melléklet a 2001. évi XX. törvényhez

Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következõ gazdálkodó szervezetekben gyakorol

tulajdonosi jogokat:

Magyar Export-import Bank Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Diákhitel Központ Zrt.

Állami Autópálya Kezelõ Zrt.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kisvállalkozás-fejlesztõ Pénzügyi Zrt.

Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.

Magyar Turizmus Zrt.

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.

Mezõhegyesi Állami Ménes Kft.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Magyar Lóversenyfogadást Szervezõ Kft.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

ITD Hungary Zrt.

Hungarofest Nonprofit Kft.

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt.

DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.

Északerdõ Erdõgazdasági Zrt.

Gemenci Erdõ- és Vadgazdasági Zrt.

GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.

Ipoly Erdõ Zrt.

Kisalföldi Erdõgazdasági Zrt.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

EGERERDÕ Erdészeti Zrt.

Mecseki Erdészeti Zrt.

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.

Pilisi Parkerdõ Zrt.

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

TAEG Erdõgazdasági Zrt.

VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt.

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.

Zalaerdõ Erdészeti Zrt.

HM Budapesti Erdõgazdasági Zrt.

HM Kaszó Erdõgazdasági Zrt.

HM VERGA Erdõgazdasági Zrt.”
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A Kormány 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelete
a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó
szerzõdésekrõl, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységrõl

A Kormány

a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 29–30. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendelet meghatározza a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek

viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerzõdésekre, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási

tevékenység végzésére vonatkozó részletes szabályokat.

(2) E rendeletet a fogyasztó és a vállalkozás között létrejövõ szerzõdésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerzõdés) kell

alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. csereszerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó idõlegesen jogosult szállás- vagy egyéb

szolgáltatás igénybevételére úgy, hogy ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe,

2. csererendszer: olyan, egy vagy több egymástól független vagy összekapcsolt szerzõdésen alapuló rendszer, amely

alapján a fogyasztó a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdésbõl eredõ jogok gyakorlását

másoknak cserébe átengedi,

3. EGT-állam: az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam,

4. fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes

személy,

5. hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés: a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékû

határozott idõre kötött olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsõdlegesen

azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más elõnyhöz jusson valamely szállás tekintetében, utazási vagy

egyéb szolgáltatástól függetlenül vagy azzal összekapcsolva,

6. kiegészítõ szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó

szerzõdéshez vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatás

nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt,

7. magatartási kódex: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben

ekként meghatározott fogalom,

8. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben ekként

meghatározott fogalom,

9. szállás: a kereskedelemrõl szóló törvényben meghatározott szálláshely, valamint az éjszakai ott-tartózkodást,

pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog,

10. szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés: a felek által határozatlan vagy egy évet

meghaladó mértékû határozott idõre kötött olyan fogyasztói szerzõdés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás

fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott idõszakra vonatkozó használatának jogát,

11. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett részére lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának

megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ

megjelenítését,

12. vállalkozás: amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el,

13. viszontértékesítési szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelynek keretében a vállalkozás ellenszolgáltatás

fejében szállás idõben megosztott használati jogának átruházására vagy hosszú távra szóló üdülési termékre
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vonatkozó szerzõdést közvetít, ideértve azt is, ha a vállalkozás a szerzõdésnek akár a fogyasztó, akár a saját nevében,

de a fogyasztó javára való megkötésére jogosult.

(2) A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés és a hosszú távra szóló üdülési termékre

vonatkozó szerzõdés idõtartamának kiszámítása során figyelembe kell venni a szerzõdésnek a hallgatólagos

megújítását vagy meghosszabbítását lehetõvé tevõ minden rendelkezését.

3. § Ha jogszabály az e rendelet hatálya alá tartozó tájékoztatás vagy jognyilatkozat megtételét, így különösen a szerzõdés

megkötését írásbeliséghez köti, akkor azt papíron vagy a címzett számára hozzáférhetõ tartós adathordozón kell

teljesíteni.

II. FEJEZET
A SZÁLLÁS IDÕBEN MEGOSZTOTT HASZNÁLATI JOGÁRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉS, A HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ
ÜDÜLÉSI TERMÉKRE VONATKOZÓ SZERZÕDÉS, A VISZONTÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS ÉS A CSERESZERZÕDÉS
KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A reklámra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdésre, a hosszú távra szóló üdülési termékre

vonatkozó szerzõdésre, a viszontértékesítési szerzõdésre és a csereszerzõdésre (e fejezet vonatkozásában

a továbbiakban együtt: szerzõdés) vonatkozó reklám tartalmazza, hogy a fogyasztó jogosult az 5. § (1) bekezdés

szerinti tájékoztatóra, e tájékoztató elérhetõségének megjelölésével.

(2) Ha a szerzõdés értékesítése céljából szervezett rendezvényen kívánnak a fogyasztó részére szerzõdés megkötésére

vonatkozó ajánlatot tenni, az e rendezvényre szóló meghívónak tartalmaznia kell a rendezvény e célját és jellegét.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendezvényen annak teljes ideje alatt az 5. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatónak bármikor

a fogyasztó rendelkezésére kell állnia.

4. A szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatás

5. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztó szerzõdési nyilatkozatának megtétele elõtt kellõ idõben, írásban az 1–4. mellékletben

szerzõdéstípusok szerint meghatározott tartalommal, díjmentes tájékoztatást nyújtani (a továbbiakban: írásbeli

tájékoztató).

(2) Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerzõdés részét képezi.

(3) Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, az írásbeli tájékoztatót választása szerint az

állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell rendelkezésére bocsátani, amennyiben

az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben. Ha az említett államokban több ilyen hivatalos nyelv is létezik,

a választás joga a fogyasztót ezek tekintetében is megilleti.

6. § (1) Ha a szerzõdés valamely kikötése – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az írásbeli tájékoztató tartalmától

eltér, a szerzõdés megkötését megelõzõen a vállalkozás köteles a fogyasztót külön írásban tájékoztatni errõl és az

eltérés mibenlétérõl.

(2) A szerzõdés megkötését megelõzõen a vállalkozás köteles a fogyasztó figyelmét külön felhívni:

a) a fogyasztót megilletõ elállási jogra és az annak gyakorlására nyitva álló határidõre, továbbá

b) arra, hogy az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõ alatt a vállalkozás a fogyasztótól nem követelhet és nem

fogadhat el a 13. §-ban meghatározott részteljesítést.

5. A szerzõdés megkötése

7. § (1) A szerzõdés – az írásbeli tájékoztatóban foglaltakon túlmenõen – tartalmazza

a) a fogyasztó nevét és lakóhelyét,

b) a vállalkozás megnevezését és székhelyét a cégnyilvántartással vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával

egyezõ módon,

c) az elállási jog gyakorlására vonatkozóan az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt, kitöltve azon a vállalkozás

nevét és székhelyét, valamint a szerzõdéskötés idõpontját,

d) a szerzõdéskötés helyét és idejét, és
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e) a felek aláírásán kívül a fogyasztó külön aláírását a 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzõdési feltételek

tekintetében.

(2) Az 5. § (1) bekezdésében megjelölt írásbeli tájékoztatótól a szerzõdésben – kifejezetten utalva az eltérés tényére

és a módosítás tartalmára – akkor lehet eltérni, ha

a) a felek ebben kifejezetten megállapodtak, vagy

b) a módosítást a vállalkozás ellenõrzési körén kívül esõ olyan körülmény indokolja, amellyel a vállalkozásnak az

írásbeli tájékoztató fogyasztó részére történõ átadása pillanatában nem kellett számolnia, és nem volt elvárható,

hogy annak következményeit elkerülje vagy elhárítsa.

8. § (1) Ha a fogyasztó EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, a szerzõdést választása szerint az

állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell megszövegezni, amennyiben az a nyelv az

Európai Unió hivatalos nyelve is egyben.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyelv nem a magyar, a szerzõdés magyar nyelvû hitelesített fordítását a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Ha a szerzõdés meghatározott ingatlan idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányul, a fogyasztó

kérésére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani a szerzõdés hitelesített fordítását az ingatlan fekvése szerinti

EGT-állam hivatalos nyelvén, amennyiben az a nyelv az Európai Unió hivatalos nyelve is egyben.

6. Elállási jog

9. § (1) A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, ideértve az elõszerzõdést is,

a) annak megkötése napjától, vagy

b) ha az az a) pontban meghatározottnál késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától

számított tizennégy napon belül.

(2) Ha a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéssel együtt, azzal egy idõben tesznek

a fogyasztónak csereszerzõdés megkötésre vonatkozó ajánlatot, mindkét szerzõdésre a szállás idõben megosztott

használati jogára vonatkozó szerzõdésre kiszámított elállási határidõ az irányadó.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elállást határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidõ

lejárta elõtt elküldi a vállalkozásnak.

(4) A fogyasztó a nyilatkozatát az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával is megteheti.

(5) Ha a fogyasztó él az (1) bekezdés szerinti elállás jogával, a vállalkozás a fogyasztótól nem követelheti költségeinek, és

az esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

10. § (1) Ha a vállalkozás nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt a 7. §

(1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a fogyasztó a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól

számított egy év és tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

(2) Ha a vállalkozás a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól számított egy éven belül a fogyasztó rendelkezésére

bocsátja az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt a 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõen,

a fogyasztó e naptól számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

11. § (1) Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét (5–6. §) nem teljesítette, a fogyasztó

a 9. § (1) bekezdésében meghatározott naptól számított három hónap és tizennégy napon belül indokolás nélkül

elállhat a szerzõdéstõl.

(2) Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét (5–6. §) a 9. § (1) bekezdésében

meghatározott naptól számított három hónapon belül teljesíti, a fogyasztó e naptól számított tizennégy napon belül

indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

12. § (1) Ha a fogyasztó által a használati jog megszerzéséért fizetendõ ellenértéket részben vagy egészben a fogyasztónak

nyújtott hitelrõl szóló törvény szerinti kapcsolt hitelszerzõdés fedezi, a fogyasztó elállási jogának gyakorlása a kapcsolt

hitelszerzõdést is felbontja. A fogyasztó a vállalkozásnak a kapcsolt hitelszerzõdés felbontásából eredõ kárát nem

köteles megtéríteni, és tõle kamat vagy egyéb költség sem követelhetõ.
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(2) A vállalkozás köteles a hitelezõt – ha az a vállalkozás személyétõl különbözik – a fogyasztó elállásáról haladéktalanul

értesíteni.

7. Elõlegfizetés tilalma

13. § (1) A vállalkozás a fogyasztó számára a 9–11. § alapján elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt a fogyasztótól fizetést

semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet

a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

(3) A vállalkozás köteles az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezés ellenére átvett összeget harminc napon belül

a fogyasztónak visszatéríteni és az után a teljesítés idõpontjától a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti

késedelmi kamatot fizetni.

14. § (1) Ha a nemzetközi magánjog szabályai szerint a külföldi elemet tartalmazó szerzõdésre valamely EGT-állam joga

alkalmazandó, a fogyasztó érvényesen nem mondhat le a 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezésekben biztosított jogáról.

(2) Ha a nemzetközi magánjog szabályai szerint a külföldi elemet tartalmazó szerzõdésre harmadik állam joga

alkalmazandó, a fogyasztó nem fosztható meg a 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek

átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezések által – az eljáró bíróság szerinti EGT-államban átültetett

formában – biztosított védelemtõl, ha

a) a jogvitával érintett ingatlan valamely EGT-állam területén fekszik, vagy

b) bár a jogvita tárgyát képezõ szerzõdés közvetlenül nem kapcsolódik ingatlanhoz, de a jogvita tárgyát képezõ

szerzõdés a jogvitával érintett vállalkozás olyan önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körébe tartozik,

ba) amelyet a jogvitával érintett vállalkozás valamely EGT-állam területén folytat, vagy

bb) amely valamely EGT-állam területére irányul.

III. FEJEZET
A SZÁLLÁS IDÕBEN MEGOSZTOTT HASZNÁLATI JOGÁRA VONATKOZÓ SZERZÕDÉS ÉS A HOSSZÚ TÁVRA
SZÓLÓ ÜDÜLÉSI TERMÉKRE VONATKOZÓ SZERZÕDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

15. § A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés és a hosszú távra szóló üdülési termékre

vonatkozó szerzõdés nem forgalmazható befektetésként.

16. § (1) Ha a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéshez vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre

vonatkozó szerzõdéshez csereszerzõdés vagy más kiegészítõ szerzõdés kapcsolódik, a fogyasztó 9–11. § szerinti

elállási jogának gyakorlása a csereszerzõdést vagy kiegészítõ szerzõdést is felbontja.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a csereszerzõdés vagy a kiegészítõ szerzõdés felbontásából eredõ kárát nem köteles

megtéríteni, és tõle kamat vagy egyéb költség sem követelhetõ.

(3) A vállalkozás köteles a csereszerzõdésben vagy a kiegészítõ szerzõdésben részt vevõ harmadik személy szerzõdõ felet

a fogyasztó elállásáról haladéktalanul értesíteni.

IV. FEJEZET
AZ EGYES SZERZÕDÉSI TÍPUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés

17. § A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés alapján a vállalkozás köteles a használati jogot

a fogyasztóra átruházni, a fogyasztó pedig köteles a használati jog megszerzéséért az ellenértéket megfizetni.

18. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként az 1. mellékletben szereplõ

nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót az 1. melléklet 1–7. pontjában foglaltakról.
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(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót az 1. melléklet 8. pontjában foglaltakról

a) az 1. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy

b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével

tájékoztatni.

(3) Ha a vállalkozás a (2) bekezdésben megjelölt tartalmú tájékoztatási kötelezettségét külön dokumentumban teljesíti,

az 5. § és a 6. § rendelkezéseit a külön dokumentum e részeire alkalmazni kell.

9. A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés

19. § A hosszú távra szóló üdülési termékre (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: termék) vonatkozó szerzõdés

alapján a vállalkozás köteles a fogyasztó részére biztosított kedvezmény vagy más elõny igénybevételét lehetõvé

tenni, a fogyasztó pedig köteles ennek ellenértéket megfizetni.

20. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 2. mellékletben szereplõ

nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 2. melléklet 1–6. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 2. melléklet 7. pontjában foglaltakról

a) a 2. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy

b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével

tájékoztatni.

21. § (1) A szerzõdés tartalmazza, hogy a fogyasztó az ellenértéket – ideértve a tagsági díjat is – részletfizetési rendszer

keretében egyenlõ mértékû éves részletekben, a vállalkozásnak az adott éves részletre vonatkozó írásbeli fizetési

felszólítását követõen teljesíti.

(2) Az esedékességi idõt úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdésben megjelölt írásbeli felszólítás kézhezvétele és

az esedékesség ideje között legalább tizennégy nap legyen.

(3) A szerzõdésnek az ellenérték teljesítésére vonatkozó rendelkezései nem térhetnek el az (1) bekezdésben szabályozott

rendelkezésektõl.

22. § A második részlettõl kezdõdõen a fogyasztó a 21. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési felszólítás

kézhezvételétõl számított tizennégy napon belül írásban indokolás nélkül felmondhatja a szerzõdést.

10. Viszontértékesítési szerzõdés

23. § Viszontértékesítési szerzõdés alapján a vállalkozás a fogyasztónak harmadik személyekkel kötendõ hosszú távra szóló

üdülési termékre vonatkozó szerzõdést vagy szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdést

közvetít a fogyasztó által fizetendõ ellenérték fejében.

24. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 3. mellékletben szereplõ

nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 3. melléklet 1–5. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 3. melléklet 6. pontjában foglaltakról

a) a 3. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy

b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével

tájékoztatni.

25. § (1) A fogyasztóval viszontértékesítési szerzõdést kötõ vállalkozás a viszontértékesítési szerzõdés tárgyát képezõ

szerzõdés megkötéséig vagy a viszontértékesítési szerzõdés egyéb okból történõ megszûnéséig a fogyasztótól

fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet

a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.
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11. Csereszerzõdés

26. § Csereszerzõdés alapján a vállalkozás köteles a fogyasztónak a csererendszerben való részvételéhez szükséges

feltételeket biztosítani, a fogyasztó pedig köteles ennek ellenértékeként éves tagsági díjat fizetni.

27. § (1) A vállalkozás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az írásbeli tájékoztató részeként a 4. mellékletben szereplõ

nyomtatványon tájékoztatja a fogyasztót a 4. melléklet 1–6. pontjában foglaltakról.

(2) Az írásbeli tájékoztató részeként a vállalkozás köteles a fogyasztót a 4. melléklet 7. pontjában foglaltakról

a) a 4. mellékletben szereplõ nyomtatványon vagy

b) külön dokumentumban, e dokumentum elérhetõségének megjelölésével

tájékoztatni.

12. Eljárás a tájékoztatási követelmények megsértése esetén

28. § A 4. §, az 5. §, a 6. §, a 18. §, a 20. §, a 24. § és a 27. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott

szabályok szerint.

V. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

29. § (1) A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés – a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza

a) a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

b) a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint – ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi – e-mail címét,

c) a vállalkozás vezetõ tisztségviselõjének, vezetõ állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,

d) az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységhez kapcsolódó írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, valamint

a szerzõdésmintát magyar nyelven,

e) ha az ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele, illetve építése engedélyhez kötött,

a jogerõs használatbavételi engedély vagy – ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdõdött meg –

a jogerõs építési engedély másolatát és az építõipari kivitelezési tevékenység elõrelátható befejezésének

idõpontját,

f) az ingatlan címét, és ha van, helyrajzi számát, továbbá

g) ingatlannak nem minõsülõ szállás esetében annak azonosítására szolgáló adatát.

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a tartós szálláshasználati szolgáltatást

nyújtókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének

és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza az (1) bekezdés

a)–c) és e)–g) pontjában meghatározott adatokat.

30. § (1) A Hivatal hivatalból megtiltja a tevékenység folytatását annak a vállalkozásnak, és egyidejûleg törli a nyilvántartásból

azt a vállalkozást, amely

a) a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására elõírt valamely feltétellel nem rendelkezik, vagy

b) amely ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el.

(2) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt a vállalkozást, amely bejelenti a tevékenység megszûnését.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
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32. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(2) A 29. § (1) bekezdésétõl eltérõen az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló

szerzõdésekrõl szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett vállalkozásnak a 29. § (1) bekezdés

d) pontjában foglalt dokumentumokat az e rendelet hatálybalépésétõl számított három hónapon belül kell

a Hivatalnak benyújtania.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, még el nem bírált ügyekben a Hivatal felhívja a bejelentõt az

e rendeletnek megfelelõ bejelentés szükségességére.

33. § E rendelet

a) V. Fejezete a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 9–11. cikkének,

b) az V. Fejezet kivételével a szálláshelyek idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési

termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerzõdések egyes szempontjai tekintetében

a fogyasztók védelmérõl szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

rendelkezéseinek

való megfelelést szolgálja.

34. § Hatályát veszti az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló

20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó

szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1. A vállalkozás neve1

1.2. Székhelye

1.3. Jogi formája

2. A szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdés tárgya

2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ szállás rövid leírása

2.1.1. A szállás címe, helyrajzi száma

2.1.2. Fõbb fizikai jellemzõi

2.1.3. Tulajdonos(ok)

2.2. A szerzõdés tárgyát képezõ jog

2.2.1. Jogi tartalma

2.2.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje

2.2.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását

2.2.4. Ha a szerzõdés építés alatt álló meghatározott ingatlanra vonatkozik, a szállás és
a szolgáltatások/létesítmények elkészültének/igénybevehetõsége kezdetének idõpontja

3. Az ellenérték

3.1. A jogok megszerzéséért fizetendõ ellenérték

3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege
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Az egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ családi és utónév.



4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása

4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. Alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatásként igénybe vehetõ létesítmények

4.2.1. Létesítmények összefoglaló leírása

4.2.2. A létesítmények külön térítés ellenében vehetõk igénybe. Igen/nem

4.2.3. A 4.2.2. pont alapján fizetendõ térítési díjak részletezve

5. Csererendszer

5.1. Igénybe vehetõ-e? Igen/nem

5.2. A csererendszer megnevezése

5.3. A tagság/csere költsége

6. Magatartási kódex

6.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

6.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

7. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

7.1. Elállási jog

7.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

7.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

7.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

7.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 7. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

8. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)

8.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jogokról

8.1.1. a szerzõdés tárgyát képezõ jog gyakorlásának feltételei azon EGT-állam(ok) területén,
ahol az érintett ingatlan, illetve ingatlanok található(k), továbbá tájékoztatás arról, hogy
az említett feltételek teljesültek-e, illetve ha nem, milyen feltételeket kell még teljesíteni,

8.1.2. ha a szerzõdés több szálláslehetõség közül választható szállás birtokbavételének jogát
biztosítja, tájékoztatás a fogyasztó bármely szálláslehetõség bármikor történõ
használatára vonatkozó lehetõségének korlátairól.

8.2. A szerzõdés tárgyát képezõ ingatlanról

8.2.1. ha a szerzõdés egy meghatározott ingatlanra vonatkozik, az ingatlan és helyszíne pontos
és részletes leírása; ha a szerzõdés ingatlanok egy csoportjára („multi-resorts”)
vonatkozik, az ingatlanok és helyszínük megfelelõ leírása; ha a szerzõdés ingatlannak
nem minõsülõ szállásra vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelõ leírása,

8.2.2. a fogyasztó által jelenleg vagy a késõbbiekben igénybe vehetõ szolgáltatások (villamos
energia, víz, karbantartás, hulladékszállítás) és az igénybevétel feltételei,

8.2.3. adott esetben a fogyasztó által jelenleg vagy a késõbbiekben igénybe vehetõ közös
létesítmények, például úszómedence, szauna stb. és az igénybevétel feltételei.
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8.3. Az építés alatt álló szállásra vonatkozó további követelményekrõl (szükség esetén)

8.3.1. a szállás és a szállást teljes mértékben mûködõképessé tévõ szolgáltatások (gáz, villamos
energia, víz és telefoncsatlakozás), valamint a fogyasztó által igénybe vehetõ
létesítmények kiviteli állapota,

8.3.2. a szállás és a szállást teljes mértékben mûködõképessé tévõ szolgáltatások (gáz, villamos
energia, víz és telefoncsatlakozás) elkészülésének határideje, valamint a fogyasztó által
igénybe vehetõ létesítmények elkészülésének ésszerûen megbecsült határideje,

8.3.3. az építési engedély száma, az azt kibocsátó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
hatóság, illetve hatóságok neve(i) és teljes címe(i),

8.3.4. a szállás elkészülésére vonatkozó biztosíték vagy a szállás elkészülésének elmaradása
esetén a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó biztosíték, továbbá adott
esetben az ilyen biztosítékok alkalmazásának feltételei.

8.4. A költségekrõl

8.4.1. a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó szerzõdéshez kapcsolódó
valamennyi költség pontos és megfelelõ leírása; a költségek fogyasztóra való áthárítása,
felosztása módjának, valamint annak pontos és megfelelõ leírása, hogy a költségek
milyen módon és mikor emelhetõk; az ingatlan birtokbavételéhez kapcsolódó díjak,
a jogszabályban kötelezõen elõírt díjak (például adók és illetékek) és az adminisztratív
költségek (például ügyvezetés, karbantartás és javítások) kiszámításának módja,

8.4.2. adott esetben tájékoztatás arról, terheli-e a szállást díj, az ingatlan nyilvántartásba
bejegyzett jelzálogjog, önálló zálogjog vagy bármely más dologi jog.

8.5. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról

a szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás megjelölve a szerzõdés felbontásának
feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés felbontásának módját és
jogkövetkezményeit.

8.6. Kiegészítõ tájékoztatás

8.6.1. az ingatlan karbantartásának, javításának, továbbá igazgatásának és ügyvezetésének
szabályaira vonatkozó tájékoztatás, beleértve a fogyasztóknak az e kérdésekre
vonatkozó döntések befolyásolására, illetve az ezekben való részvételére vonatkozó
lehetõsége módját,

8.6.2. a szerzõdéses jogok viszontértékesítésével kapcsolatos rendszerben való részvétel
lehetõségére vonatkozó tájékoztatás, tájékoztatás a vonatkozó rendszerrõl, valamint az
e rendszer keretében történõ viszontértékesítéshez kapcsolódó költségek megadása,

8.6.3. a szerzõdéssel összefüggõ – például az ügyvezetési döntésekre, a költségek emelésére,
valamint a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –, a kereskedõvel való
kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,

8.6.4. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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2. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1. A vállalkozás neve2

1.2. Székhelye

1.3. Jogi formája

2. A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés tárgya

2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jog

2.1.1. Jogi tartalma

2.1.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje

2.1.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását

3. Az ellenérték

3.1. A jogok megszerzéséért fizetendõ ellenérték

3.2. Részletfizetés esetén az ütemezés, feltüntetve az éves részleteket és azok esedékességének
idõpontját

3.3. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a szerzõdés idõtartamának elsõ évét követõen a további
részletek módosíthatók

3.4. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása

4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. 4.2.1. Az arra való utalás, hogy részét képezik-e a költségeknek

4.2.2. Ha nem, az annak igénybevételével felmerülõ többletköltségek részletezése

5. Magatartási kódex

5.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

5.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

6. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

6.1. Elállási jog

6.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

6.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

6.1.3. A fogyasztót az éves részlet megfizetésére vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételétõl
számított tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.

6.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

6.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 6. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................
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7. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)

7.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jogokról

a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerzõdés alapján a jövõben igénybe vehetõ
kedvezmények úgy, hogy példaként bemutatásra kerüljenek a megelõzõ év ugyanazon
szezonjának ajánlatai, és részletesen azon korlátozások, amelyek a megjelölt jogok gyakorlását
befolyásolhatják.

7.2. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról

a szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés felbontásának feltételeit,
jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és hitel megállapodás felbontásának módját és
jogkövetkezményeit

7.3. Kiegészítõ tájékoztatás

7.3.1. a szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,
a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,

7.3.2. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................

3. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a viszontértékesítési szerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1. A vállalkozás neve3

1.2. Székhelye

1.3. Jogi formája

2. A viszontértékesítési szerzõdés tárgya

2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatás rövid leírása

2.2. A szerzõdés tárgyát képezõ jog idõtartama

3. Ellenérték

3.1. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendõ ellenérték

3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. Magatartási kódex

4.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

4.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése

5. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

5.1. Elállási jog

5.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötése napjától, vagy
b) ha az késõbbi idõpontban történik, annak kézhezvétele napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).

5.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

5.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

5.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.
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A fogyasztó aláírása az 5. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

6. Részletes tájékoztatás (Ha ebben tájékoztatóban nincs megadva, úgy annak elérhetõségi helye)

6.1. Kiegészítõ tájékoztatás

6.1.1. a szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,
a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása,

6.1.2. a szerzõdés fogyasztó általi felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés
felbontásának feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és
hitelmegállapodás felbontásának módját és jogkövetkezményeit,

6.1.3. a peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................

4. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Tájékoztatási formanyomtatvány a csereszerzõdésekhez

1. A vállalkozás(ok)ra vonatkozó információk

1.1. A vállalkozás neve4

1.2. Székhelye

1.3. Jogi formája

2. A csereszerzõdés tárgya

A termék rövid leírása

2.1. A szerzõdés tárgyát képezõ jog

2.1.1. Jogi tartalma

2.1.2. Gyakorlásának pontos idõtartama és szükség esetén érvényességi ideje

2.1.3. Az az idõpont, amikor a fogyasztó megkezdheti a szerzõdésbõl eredõ jog gyakorlását

3. Az ellenérték

3.1. A tagság díjaként fizetendõ ellenérték

3.2. A szerzõdésben foglalt további kötelezõ költségek típusa, leírása és összege

4. A szerzõdéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4.1. Alapszolgáltatások

4.1.1. A szolgáltatás leírása

4.1.2. A fogyasztót terhelõ költségek az egyes szolgáltatásokra lebontva

4.2. 4.2.1. Az arra való utalás, hogy részét képezik-e a költségeknek

4.2.2. Ha nem, az annak igénybevételével felmerülõ többletköltségek részletezése

5. Magatartási kódex

5.1. A vállalkozás magatartási kódex tagja. Igen/nem

5.2. A magatartási kódex(ek) megnevezése
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4 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó jogalany

esetében a Ctv. 3. § (1) bekezdése szerinti cégnév.

Az egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ családi és utónév.



6. Általános tájékoztatás az elállási jogról és a jog- és fórumválasztásról

6.1. Elállási jog

6.1.1. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl – ideértve az elõszerzõdést
is – annak
a) megkötésének napjától, vagy
b) – ha az késõbbi – annak kézhezvételének napjától
számított tizennégy napon belül (a továbbiakban: elállási jog).
Ha a csereszerzõdésre a szállás idõben megosztott használati jogára vonatkozó
szerzõdéssel együtt és azzal egy idõben tesznek ajánlatot, mindkét szerzõdésre ugyanaz
az elállási határidõ vonatkozik.

6.1.2. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el.
A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó
bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít.

6.2. A fogyasztó nem kötelezhetõ a szerzõdésben meghatározottakon túl költségek viselésére.

6.3. A nemzetközi magánjog szerint a szerzõdésre a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti EGT-állam jogától eltérõ jog is alkalmazható, és az esetleges viták esetén a fogyasztó
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti EGT-állam bíróságaitól eltérõ bíróságokhoz is
lehet fordulni.

A fogyasztó aláírása a 6. pontban foglaltak vonatkozásában:
......................................................................................................................................................................................................................................

7. Részletes tájékoztatás (Ha ebben a tájékoztatóban nincs megadva, a tájékoztatás elérhetõsége)

7.1. A csererendszer mûködése, a csere lehetõsége és módozatai, tájékoztatás arról, hogy a fogyasztót
megilletõ idõben megosztott használati jog milyen értéket képvisel a csererendszerben a konkrét
cserelehetõségeket bemutató példatár ismertetésével

7.2. A rendelkezésre álló üdülõhelyek és a csererendszerben részt vevõ tagok száma, ideértve
a fogyasztó által választott egyes szállások igénybevehetõségére vonatkozó – például
a csúcsidõszakokban a megnövekedett keresletbõl adódó – bármely korlátot, az igénybevételt
jóval megelõzõ foglalás esetleges szükségességét, valamint a fogyasztó által a csererendszerbe
bevitt idõben megosztott használati jogból eredõ választási lehetõségek bármilyen
korlátozásának feltüntetését

7.3. Az ingatlanok és azok helyszínének leírása; ha a szerzõdés ingatlannak nem minõsülõ szállásra
vonatkozik, a szállás és a létesítmények megfelelõ leírása; annak leírása, hogy hol juthat
a fogyasztó további tájékoztatáshoz

7.4. A csere létrejöttét megelõzõen az egyes javasolt cserékrõl és bármely, a fogyasztót az adott csere
tekintetében terhelõ további költségekrõl

7.5. A szerzõdés fogyasztó általi felbontásáról

A szerzõdés felbontására vonatkozó tájékoztatás, megjelölve a szerzõdés felbontásának
feltételeit, jogkövetkezményeit, a kiegészítõ szerzõdés és hitelmegállapodás felbontásának
módját és jogkövetkezményeit

7.6. Kiegészítõ tájékoztatás

7.6.1. A szerzõdéssel összefüggõ – például a kérdések és panaszok kezelésére vonatkozó –,
a kereskedõvel való kapcsolattartás céljából rendelkezésre álló nyelv(ek) meghatározása

7.6.2. A peren kívüli vitarendezés lehetõségére vonatkozó információk.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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5. melléklet a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az elállási jog gyakorlásához

Értesítés az elállási jog gyakorlásáról

Vállalkozás neve és címe*:

Értesítem/értesítjük** arról, hogy a szerzõdéstõl elállok/elállunk***

A szerzõdéskötés idõpontja*

A fogyasztó(k) neve(i) és címe(i)***

A fogyasztó(k) aláírása(i)***

Dátum***

* A vállalkozás tölti ki a formanyomtatványnak a fogyasztó részére történõ átadása elõtt.

** A nem kívánt rész törlendõ.

*** A fogyasztó tölti ki, ha ezt a formanyomtatványt használta az elállási jog gyakorlásához

Tájékoztató
Az elállási jog
A fogyasztó tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.
Az elállási jog kezdete: (a vállalkozás tölti ki a formanyomtatvány fogyasztónak történõ átadását
megelõzõen)
Ha a vállalkozás nem bocsátotta kitöltve a fogyasztó rendelkezésére ezt a formanyomtatványt, az elállási
határidõ akkor kezdõdik, amikor a fogyasztó e formanyomtatványt megkapta, de minden esetben lejár
egy év és tizennégy nap elteltével.
Ha a vállalkozás a szerzõdést megelõzõ tájékoztatási kötelezettségét nem a jogszabálynak megfelelõen
teljesítette, az elállási határidõ akkor kezdõdik, amikor a fogyasztó a teljes tájékoztatást megkapta, de
minden esetben lejár három hónap és tizennégy nap elteltével.
A fogyasztó papíron vagy tartós adathordozón keresztül teheti meg elállásra vonatkozó jognyilatkozatát.
E célból a fogyasztó felhasználhatja ezt a formanyomtatványt, annak használata azonban nem kötelezõ.
Ha a fogyasztó él az elállás jogával, a vállalkozás a fogyasztótól nem követelheti költségeinek, és az
esetleg teljesített szolgáltatások ellenértékének megtérítését.

Elõlegfizetés tilalma
A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt a fogyasztótól fizetést
semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és
kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy
részére teljesít.

A fogyasztó aláírása, amellyel elismeri, hogy a tájékoztató egy példányát átvette:
......................................................................................................................................................................................................................................
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A Kormány 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozata
a Fogyasztóvédelmi Tanácsról

1. A Kormány a fogyasztóvédelmet érintõ javaslatok kormányzati munkába való becsatornázása céljából, a kormányzati

fogyasztóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetõség összehangolására, továbbá a speciális

szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti javaslattevõ, véleményezõ

és tanácsadó testületként – Fogyasztóvédelmi Tanácsot hoz létre és mûködtet.

2. A Fogyasztóvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány fogyasztóvédelemmel összefüggõ döntéseit

elõkészítõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ, érdekegyeztetõ fórum.

3. A Tanács feladatkörében

a) évente megvitatja a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkezõ hatóságok ellenõrzési és egyéb fogyasztóvédelmi

tevékenységét;

b) jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat kezdeményezhet a feladatkörrel rendelkezõ miniszternél

a fogyasztói jogok, fogyasztói érdekek érvényesítése, illetve védelme érdekében;

c) javaslatot tehet a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának, illetve cselekvési programjának tartalmára, egyes

országos ellenõrzési és vizsgálati programok lefolytatására, továbbá a fogyasztókat érintõ egyéb döntésekre,

programokra;

d) véleményt nyilvánít a Kormány fogyasztóvédelmi politikájára, illetve cselekvési programjára vonatkozó

javaslatokról, a fogyasztókat érintõ jelentõsebb szabályozási javaslatokról, jelentésekrõl, a fogyasztói

tájékoztatással, oktatással, képzéssel összefüggõ koncepciókról, valamint a fogyasztói vitarendezés alapvetõ

kérdéseirõl;

e) figyelemmel kíséri a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának és cselekvési programjának végrehajtását.

4. A Tanács elnöke a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter

fogyasztóvédelemért való felelõsségével kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkára. A Tanács titkára az elnök által

kijelölt vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ.

5. A Tanács további tagjai:

a) a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyeletének egy-egy képviselõje, valamint

b) az elnök felkérése alapján:

ba) a Magyar Agrárkamara képviselõje,

bb) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselõje,

bc) 8 fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet elnöke,

bd) 6 országos gazdasági érdekképviseleti szervezet egy-egy képviselõje,

be) a békéltetõ testületek 2 képviselõje és

bf) a Pénzügyi Békéltetõ Testület képviselõje.

6. A Tanács állandó meghívottja a Kormány egészségügyért, elektronikus hírközlésért, energiapolitikáért,

élelmiszerlánc-felügyeletért, pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért, szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint

turizmusért felelõs tagja által az adott feladatkörért való felelõsségére tekintettel kijelölt vezetõi munkakört betöltõ

kormánytisztviselõ.

7. A Tanács ülésén az elnök meghívására részt vehet azon államigazgatási szerv, társadalmi, szakmai szervezet

képviselõje, amelynek feladat- és hatáskörét, vagy tevékenységét a Tanács által tárgyalt kérdés érinti.

8. A Tanács üléseit az elnök vezeti, ezen jogkörét átruházhatja a fogyasztóvédelmi terület szakmai munkáját irányító

állami vezetõre.

9. A Tanács felkért tagjainak megbízatása 3 évre szól. A delegált tagok megbízatása határozatlan idõre szól.

10. A felkért tagok tagsága megszûnik:

a) megbízatási idõ lejártával,

b) lemondással vagy

c) a megbízatás visszavonásával.
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11. A felkért tag megbízatását az elnök visszavonja, ha a tag 2 egymást követõ ülésen nem vesz részt, és helyettesítésrõl

nem gondoskodik. A megbízatás visszavonásától számított 30 napon belül az elnök gondoskodik új tag felkérésérõl.

12. A Tanács tagjait és az ülésen részt vevõket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.

13. A Tanács szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.

14. A Tanács mûködésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét az ügyrend

tartalmazza. A Tanács ügyrendjét a tagok véleményének kikérését követõen a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter

állapítja meg.

15. A Tanács tagjainak névsorát, ügyrendjét, valamint az ülésekrõl készült emlékeztetõt a fogyasztóvédelemért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

16. Ez a határozat a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a Fogyasztóvédelmi Tanács

létrehozásáról szóló 1023/2008. (IV. 17.) Korm. határozat hatályát veszti, és egyidejûleg a tagok megbízatása

megszûnik. Az új tagok felkérésérõl az elnök a határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 25/2011. (VII. 29.) NGM utasítása
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
4/2011. (I. 25.) NGM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. §

(1) bekezdés d) pontjában és 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi

CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §

(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 4/2011. (I. 25.) NGM

utasítás 1. mellékletét (a továbbiakban: Szabályzat) a jelen utasítás Mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 25/2011. (VII. 29.) NGM utasításhoz

1. § A Szabályzat 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„f) székhelyének címe: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.”

2. § A Szabályzat 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal önálló szervezeti egységei: fõosztály, az elnöki és elnökhelyettesi titkárság és a belsõ ellenõr.”

3. § A Szabályzat 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § Az elnök közvetlenül irányítja

a) az elnökhelyettes tevékenységét;

b) az elnöki titkárság vezetõjének tevékenységét;
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c) a kormányzati tanácsadó tevékenységét;

d) a belsõ ellenõr tevékenységét;

e) a Jogi és Humánpolitikai Fõosztály vezetõjének tevékenységét;

f) a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Fõosztály vezetõjének tevékenységét.”

4. § A Szabályzat 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal gazdasági vezetõje a Gazdasági Fõosztály vezetõje (a továbbiakban: gazdasági vezetõ), aki a feladatait a

költségvetési szerv elnökhelyettesének felügyelete és ellenõrzése mellett látja el.”

5. § A Szabályzat 12. §-át követõen a következõ alcímekkel és 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

„A kormányzati tanácsadó
12/A. § (1) A kormányzati tanácsadó az elnök közvetlen irányítása alatt, az egyes önálló szervezeti egységektõl

függetlenül, az elnöki titkárság keretein belül látja el feladatát.

(2) A kormányzati tanácsadó az elnök munkáját segítve külkapcsolati, belföldi kapcsolattartási, valamint kormányzati

tanácsadási feladatokat lát el.

(3) A kormányzati tanácsadó feladatkörében kapcsolatot tart

a) a kormányzati intézményekkel (a Miniszterelnökséggel, a minisztériumokkal, az államigazgatási hivatalokkal);

b) a Hivatal regionális irodái tekintetében az érintett önkormányzatokkal;

c) az üzletfejlesztés és befektetésösztönzés szakmai szervezeteivel;

d) a magyar külképviseletekkel, különösképpen a külgazdasági szakdiplomatákkal;

e) a külföldi kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési partnerintézményekkel;

f) a magyarországi külképviseletekkel.

(4) A kormányzati tanácsadó a (2) bekezdésben nevesített feladatait minden esetben a Kormány külgazdasági

stratégiájában megfogalmazott célok hatékonyabb megvalósítása érdekében végzi.

(5) A kormányzati tanácsadó kapcsolatot épít ki és egyeztetéseket kezdeményez a (3) bekezdésben nevesített

területek vezetõivel annak érdekében, hogy a Hivatal kormányzati és gazdasági szerepét világossá tegye a

kormányzati és a kormányzaton kívüli bel- és külföldi partnerek elõtt, megkönnyítse a Hivatal elnökének

kommunikációját az államigazgatáson belül és kívül, segítse a Hivatal elnökét a döntés-elõkészítés folyamataiban.

(6) A kormányzati tanácsadó feladatkörében minden olyan egyéb feladatot ellát, melyet az elnök számára esetileg

kiadmányoz.

(7) A kormányzati tanácsadó feladatairól közvetlenül az elnöknek számol be.

A belsõ ellenõr
12/B. § (1) A belsõ ellenõr az elnök közvetlen irányítása alatt, funkcionálisan elkülönítve látja el tevékenységét.

(2) A belsõ ellenõrt az irányító szerv vezetõje az elnök javaslatára nevezi ki és menti fel.

(3) A belsõ ellenõr fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású kormánytisztviselõ, aki felett a (2) bekezdésben

meghatározott kinevezés és felmentés kivételével a további munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.”

6. § A Szabályzat 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tervezet belsõ egyeztetését az elõkészítésért felelõs fõosztály végzi. A tervezetet tájékoztatásul elektronikus

úton meg kell küldeni valamennyi fõosztályvezetõ, valamint a kormányzati tanácsadó részére azzal, hogy a tervezetre

az elõkészítésért felelõs önálló szervezeti egység felé a megadott észrevételezési határidõ betartásával észrevételeket

tehetnek.”

7. § A Szabályzat 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A minisztériumi és tárcaközi fórumokon, a hatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel

való kapcsolatokban a Hivatalt az elnök és az elnökhelyettes, szükség szerint a kormányzati tanácsadó, valamint – a

szakterületüket érintõ kérdésekben, illetve az elnök és az elnökhelyettes megbízása alapján – az erre felhatalmazott

vezetõ képviseli.”
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8. § A Szabályzat 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és végzettségek felsorolását a Hivatal Közszolgálati szabályzatának

melléklete tartalmazza.”

9. § A Szabályzat

a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék,

b) 2. függeléke helyébe a 2. függelék,

c) 3. függeléke helyébe a 3. függelék,

d) 4. függeléke helyébe a 4. függelék

lép.
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1. függelék a 25/2011. (VII. 29.) NGM utasításhoz

„1. függelék

”
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2. függelék a 25/2010. (VII. 29.) NGM utasításhoz

„2. függelék

A Hivatal szervezeti egységeinek felsorolása

Irányító vezetõ Szervezeti egység Létszám (fõ)

1. elnök 1
1.1. Elnöki titkárság 3
1.2. Belsõ ellenõr 1
1.3. Jogi és Humánpolitikai Fõosztály
1.3.1. Jogi Osztály
1.3.2. Humánpolitikai Osztály

8

1.4. Kommunikációs és Rendezvényszervezési Fõosztály 11
1.4.1. Rendezvényszervezési és Protokoll Osztály
1.4.2. Sajtó és Kommunikációs Osztály

2. elnökhelyettes 1
2.1. Elnökhelyettesi titkárság 1
2.2. Üzletfejlesztési Fõosztály 34
2.2.1. Tudásalapú Ágazatok Osztály
2.2.2. Technológia alapú Ágazatok Osztály
2.2.3. Tradícionális Ágazatok Osztály
2.2.4. Enterprise Europe Network Osztály
2.3. Befektetésösztönzési Fõosztály 29
2.3.1. Gyártás és Energetika Ágazatok Osztály
2.3.2. Szolgáltató és Tudásalapú Ágazatok Osztály
2.3.3. Beszállítói Osztály
2.3.4. Befektetõi Támogatások Osztály
2.4. Stratégiai és Hálózatirányítási Fõosztály 41
2.4.1. Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemzõ Osztály
2.4.2. Belföldi Regionális Hálózati Osztály
2.4.3. Európai Relációk Osztály
2.4.4. Európán Kívüli Relációk Osztály
2.5. Gazdasági Fõosztály 25
2.5.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
2.5.2. Kontrolling Osztály és GOP Programiroda
2.5.3. Üzemeltetési és Informatikai Osztály

Összesen: 155

Indokolt esetben az elnök engedélyezheti – a 155 fõ összlétszám túllépése nélkül – az egyes szervezeti egységek

közötti létszám átcsoportosítását.”
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3. függelék a 25/2011. (VII. 29.) NGM utasításhoz

„3. függelék

A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai

1. Az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

1.1. Az elnöki titkárság

a) ellátja a titkársági, ügyviteli feladatokat,

b) egyezteti, elõkészíti, koordinálja az elnököt érintõ programokat,

c) vezeti, folyamatosan frissíti az elnök programnaptárját,

d) szervezi az elnök programjait,

e) összeállítja, rendszerezi és archiválja az elnöki titkárságon készülõ anyagokat,

f) átnézi, sokszorosítja és továbbítja az elnöki kiadmánytervezeteket,

g) kezeli a minõsített ügyiratkezelés körébe tartozó ügyiratokat,

h) vezeti és frissíti a Hivatal VIP-listáját,

i) felügyeli az elnököt és az elnöki titkárságot érintõ határidõk megtartását,

j) ellátja az elnöki értekezlettel, illetve az elnököt érintõ értekezletekkel, az elnök által kezdeményezett

munkamegbeszélésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

k) kapcsolatot tart a Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium apparátusával,

l) kapcsolatot tart a befektetésösztönzési és üzletfejlesztési szakterület kormányzati és kormányzaton kívüli

képviselõivel a Hivatal stratégiai céljainak megvalósítása érdekében,

m) összefogja és ellenõrzi a munkatervben, az elnöki döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását.

1.2. A belsõ ellenõr

a) koordinálja a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) és a külsõ ellenõrzési szervek által a

Hivatalnál folytatott ellenõrzéseket, ezen vizsgálatokról készített jelentések egyeztetését,

b) figyelemmel kíséri a külsõ ellenõrzõ szervek által tett javaslatok hasznosítását, amelyrõl évente beszámol az

ellenõrzõ szervek felé,

c) elkészíti a Hivatal kockázatelemzésen alapuló stratégiai és éves ellenõrzési tervét,

d) elkészíti a Hivatal éves ellenõrzési beszámolóját,

e) nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján készített intézkedési terveket,

f) indokolt esetben kezdeményezi az éves ellenõrzési terv módosítását,

g) nyilvántartást vezet az ellenõrzésekrõl a jogszabályban meghatározott tartalommal

h) fejleszti és mûködteti az ellenõrzések minõségbiztosítási rendszerét,

i) a jogszabályoknak megfelelõen vizsgálja és értékeli a Hivatal belsõ kontrollrendszerét,

j) ellenõrzi a Hivatal költségvetésébõl adott juttatásokat és támogatásokat a kedvezményezetteknél és a

lebonyolító szervezeteknél,

k) amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításra okot

adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az intézmény vezetõjének, illetve az intézmény

vezetõjének érintettsége esetén haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti szerv vezetõjét és javaslatot tesz a

megfelelõ eljárások megindítására,

l) ellenõrzi a Hivatal szakmai felelõsségi körébe tartozó EU-támogatások felhasználását,

m) erõsíti a Hivatal átlátható mûködés iránti elkötelezettségét, közremûködik az ehhez kapcsolódó feladatok

ellátásában,

n) az elnök megbízása alapján soron kívüli ellenõrzéseket hajt végre,

o) kidolgozza a Hivatal belsõ ellenõrzési kézikönyvét,

p) független és objektív javaslatokat tesz a Hivatal vezetése számára a Hivatal tevékenységének hatékonyság

növelése és mûködésének javítása érdekében,

q) rendszemléletûen közelíti meg és módszeresen értékeli a Hivatal kockázatkezelési, valamint ellenõrzési és

irányítási eljárásait,

r) szükség szerint kivizsgálja a közérdekû bejelentéseket és panaszokat,
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s) kapcsolatot tart az irányító szerv belsõ ellenõrzési vezetõjével,

t) együttmûködik az államháztartási belsõ kontrollrendszer fejlesztéséért felelõs szervezeti egységgel.

1.3. Jogi és Humánpolitikai Fõosztály

1.3.1. Jogi Osztály

a) közremûködik a hivatali döntés-elõkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során

gondoskodik a jogszabályokban és a vezetõi döntésekben meghatározott jogi követelmények érvényesítésérõl,

b) gondoskodik a Hivatal által képviselt egységes jogi álláspont kialakításáról, a bíróságok és más hatóságok elõtt a

jogi képviseleti feladatok ellátásáról, a szerzõdések jogi szempontú véleményezésérõl,

c) gondoskodik a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának, valamint a szabályzatban foglaltak alapján kiadásra

kerülõ további szabályzatok jogi szempontból történõ véleményezésérõl,

d) összefogja és figyelemmel kíséri a Hivatalra vonatkozó jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközeinek

változását és ezekrõl folyamatosan tájékoztatja az elnököt és az elnökhelyettest,

e) szervezi és koordinálja a Hivatal (köz)beszerzési folyamatait.

1.3.2. Humánpolitikai Osztály

a) gondoskodik a személyzeti ügyek intézésérõl, felelõs a Hivatal humánerõforrás-gazdálkodásáért és társadalmi

kapcsolatainak ápolásáért, kapcsolatot tart a Hivatalnál mûködõ érdekképviseletekkel,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Hivatal személyzeti ügyei és a szervezet mûködése összhangban van-e a

belsõ szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

c) javaslatot tesz a Hivatal képzési rendszerére, a kormánytisztviselõk továbbképzésére, gondoskodik a képzés és

továbbképzés feltételeirõl,

d) meghatározza a Hivatal humánerõforrás- (a továbbiakban: HR) stratégiáját,

e) kialakítja a Hivatal kontrollingrendszerébe illeszkedõ HR kontrollingrendszert,

f) kialakítja és mûködteti a Hivatal javadalmazási és juttatási rendszerét, a munkatársak jóléti ellátási és támogatási

rendszerét.

g) a szervezeti egységek rendelkezésére bocsátja a munkatársak neveit tartalmazó jelenléti ívet és szabadság-

engedélyezõ lapokat,

h) kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral, továbbá elvégzi a nem rendszeres juttatások számfejtését.

1.4. Kommunikációs és Rendezvényszervezési Fõosztály

1.4.1. Rendezvényszervezési és Protokoll Osztály

a) gondoskodik a kereskedelemfejlesztési szakmai programok (kiállítás, szeminárium, tréning, workshop,

üzletember-találkozó stb.) technikai szervezésérõl és lebonyolításáról,

b) gondoskodik a befektetésösztönzési szakmai programok technikai szervezésérõl, lebonyolításáról,

c) szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon,

kiállításokon egyedi, illetve kollektív megjelenéssel, lebonyolítja az ezzel kapcsolatos pályáztatást,

d) a Hivatal által szervezendõ programok terve alapján elkészíti és aktualizálja a rendezvénynaptárt,

e) elõkészíti a tárgyalókat és rendezvénytermeket a rendezvények megtartására, biztosítja a rendezvények technikai

feltételeit és szükség szerint gondoskodik a vendéglátásról,

f) beszerzi a reprezentációs és szóró ajándéktárgyakat a reprezentációs szabályzat alapján,

g) gondoskodik a rendezvényen részt vevõ magas rangú személyek számára kíséret biztosításáról,

h) kezdeményezi a kiállítási vagy egyéb megjelenéshez szükséges (köz)beszerzési eljárások lefolytatását,

közremûködik a szakmai bírálatban,

i) külsõ megjelenések esetén gondoskodik a Hivatal arculatának megjelenítésérõl, a kommunikációs szempontok

érvényre juttatásáról,

j) ellátja a külsõ helyszínen zajló rendezvények teljes körû szervezési feladatait a szakmai szempontok

figyelembevételével.

1.4.2. Sajtó és Kommunikációs Osztály

a) kidolgozza a Hivatal arculati és kommunikációs koncepcióját, elkészíti és karbantartja a Hivatal arculati

kézikönyvét,

b) a tervezési folyamatokban érvényesíti a Hivatal kommunikációs szempontjait,

c) gondoskodik a hivatali belsõ kommunikáció (intranet, vezetõi fogadóóra stb.) feltételeinek megteremtésérõl,

d) szervezi a Hivatal sajtó-nyilvános rendezvényeit,
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e) ellátja a sajtóval való kapcsolattartás (médiafigyelés, cikkek, interjúk, sajtótájékoztatók szervezése és

lebonyolítása, sajtóválaszok, elõkészítése) feladatait,

f) gondoskodik a kommunikációs akciók (pl. sajtókampány, ismertség felmérése stb.) megszervezésérõl és

lebonyolításáról,

g) ellátja a Hivatal kiadványaival kapcsolatos szervezési és kiadói feladatokat,

h) mûködteti a Hivatal weboldalát, gondoskodik az adatvédelmi jogszabályokban foglalt elõírások érvényesítésérõl

a közérdekû adatok nyilvánosságának biztosításáról,

i) ellátja a közérdekû bejelentésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatokat,

j) szorosan együttmûködik a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációért felelõs fõosztályával,

k) tevékenyen részt vesz az Enterprise Europe Network Osztály által a magyarországi Enterprise Europe Network

konzorciumban ellátott marketing, PR, kommunikációs koordinációs feladatok tervezésében, megvalósulásában

és utógondozásában,

l) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közremûködik a kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési szakmai

kommunikáció szervezésében,

m) gondoskodik kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési kiadványok elkészítésérõl, kiadásáról és

kommunikációs projektek megvalósításáról,

2. Az elnökhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

2.1. Az elnökhelyettesi titkárság

a) ellátja a titkársági, ügyviteli feladatokat,

b) egyezteti, elõkészíti, koordinálja az elnökhelyettest érintõ programokat,

c) vezeti, folyamatosan frissíti az elnökhelyettes programnaptárját,

d) szervezi az elnökhelyettes programjait,

e) összeállítja, rendszerezi és archiválja az elnökhelyettesi titkárságon készülõ anyagokat,

f) átnézi, sokszorosítja és továbbítja az elnökhelyettesi kiadmánytervezeteket,

g) kezeli a minõsített ügyiratkezelés körébe tartozó ügyiratokat,

h) vezeti és frissíti a Hivatal VIP-listáját,

i) felügyeli az elnökhelyettest és az elnökhelyettesi titkárságot érintõ határidõk megtartását,

j) ellátja az elnökhelyettesi vezetõi értekezlettel, illetve az elnökhelyettest érintõ értekezletekkel, az elnökhelyettes

által kezdeményezett munkamegbeszélésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

k) kapcsolatot tart a Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium apparátusával,

l) összefogja és ellenõrzi a munkatervben, az elnökhelyettesi döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását.

2.2. Üzletfejlesztési Fõosztály

2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. Ágazati osztályok (az adott gazdasági ágazat tekintetében)

Az ágazati osztályok megnevezése, és a hozzájuk rendelt szektorok:

2.2.1. Tudásalapú Ágazatok Osztály: élettudományok (biotechnológia, orvosi mûszerek), ICT, logisztika, kreatív

iparágak, védelmi ipar, környezetvédelmi háttéripar és megújuló energia

2.2.2. Technológia Alapú Ágazatok Osztály: gépipar, jármûipar (autóiparral együtt), építõ- és építõanyag-ipar,

elektronika, fémipar

2.2.3. Tradicionális Ágazatok Osztály: textilipar, bõr- és cipõipar, vegyipar, mûanyag- és gumiipar, papír-, nyomda- és

csomagolóipar, fa- és bútoripar, élelmiszeripar, borászat

a) információkat gyûjt és továbbít a kis- és középvállalkozók számára exporttevékenységükkel elérhetõ uniós és

hazai támogatási, pályázati lehetõségekrõl,

b) közremûködik az exportlehetõségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók

megszervezésében a magyar vállalkozások számára,

c) tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási

rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben,

d) konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúrafejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének

támogatására,
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e) tájékoztatást ad piacszerzési célú mûködõ tõke kihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve

a befektetési és privatizációs lehetõségekrõl, különös tekintettel a szomszédos országokra,

f) az adott ágazat tekintetében felméri a külpiaci potenciálokat, a nemzetközi szinten versenyképes árualapokat és

az exportképes vállalatokat, szektorális összefoglalókat készít és azokat közzéteszi a Hivatal weboldalán,

g) megvalósítja az ágazati fókuszú exportfejlesztési szakmai programokat (nemzetközi és hazai szakmai kiállítások,

vásárokon való részvétel, üzleti fórumok, üzletember-találkozók, ki- és beutazó szektor specifikus delegációk)

h) üzleti partnerkeresési szolgáltatásokat nyújt a külgazdasági szakdiplomata-hálózat bevonásával,

i) megválaszolja magyar üzleti partnerek keresése céljából külföldrõl érkezett megkereséseket,

j) rendszeres személyes kapcsolatot tart a kiemelt ügyfélkörrel (rendszeres exportõr kkv-k), szervezi az egyedi céges

programokat,

k) kapcsolatot tart az ágazati szakmai szövetségekkel, klaszterekkel, vállalkozói csoportokkal és érdekképviseleti

szervekkel,

l) tanácsadással, tenderfigyeléssel és szakmai programok szervezésével támogatja a magyar kkv-k piacszerzési célú

mûködõ tõke kihelyezési törekvéseit,

m) a Beszállítói Osztállyal közösen tájékoztatást nyújt hazai kkv-k számára a beszállítói lehetõségekrõl, a beszállítóvá

válás módjáról, e körben közös szakmai programokat szervez (pl. beszállítói match-making),

n) feltérképezi a HIP-programhoz kacsolódó potenciális befektetési projekteket,

o) információkat nyújt a hazai kkv-k helyzetérõl, külpiaci és K+F törekvéseirõl a Kormány közép- és hosszú távú

külpiaci, kkv- és innovációs stratégiájának kialakítása érdekében.

2.2.4. Enterprise Europe Network

Megvalósítja a Framework Partnership Agreement, a Specific Grant Agreement, a mûködési rend által meghatározott

és az Európai Bizottság által jóváhagyott munkaprogramelemeket, különös tekintettel a Közép-Magyarország és

Észak-Magyarország régiókra.

a) tájékoztatás ad kiemelt témakörökben (hazai és közvetlen uniós pályázatok, közbeszerzési lehetõségek, CE

jelölés, innováció és K+F, FP7 pályázati lehetõségek) és tanácsadói tevékenységet lát el ezekkel kapcsolatosan,

b) belföldi szakmai programokat szervez elsõsorban a kis- és középvállalkozások képzése területén a kiemelt

témakörökben,

c) üzleti partnerkeresést folytat ki- és beutazó céglátogatással egybekötött üzleti delegációk számára,

üzletember-találkozókat valósít meg többnyire vásárok mellet,

d) export inkubációs programot mûködtet a kezdõ exportõrök és még nem exportáló vállalatok számára,

e) ellátja az üzleti partnerkeresés és közbeszerzési tenderfigyelés feladatait az Enterprise Europe Network hálózat

által kifejlesztett és használt online nemzetközi adatbázisok segítségével (BCD és Filtered),

f) támogatja a technológiai partnerkeresést az Enterprise Europe Network által kifejlesztett és használt nemzetközi

adatbázis mûködtetésével (BBS),

g) gondoskodik kiadványok és képzési célú segédanyagok összeállításáról a kiemelt témákban,

h) technológiai auditot végez a kkv-k körében,

i) a konzorciumvezetõ fõosztályvezetõ és koordinátor közvetlen kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és az

Enterprise Europe Network hálózatot irányító EACI ügynökséggel,

j) folyamatos egyeztetést tart a Nemzetgazdasági Minisztérium kijelölt CIP felelõsével és egyéb kapcsolódó

szervezetek képviselõivel,

k) irányítja a magyar konzorcium tevékenységét és koordinálja a felek közötti együttmûködést,

l) biztosítja a magyar konzorcium közös külsõ és belsõ kommunikációját (weblap, hirdetések),

m) részt vesz közvetlen uniós finanszírozású vállalkozásfejlesztési nemzetközi projektekben konzorciumvezetõként

vagy partnerszervezetként a Hivatal más szervezeti egységeinek tevékeny bevonásával,

n) uniós kampányok lebonyolításában is részt vállal, illetve kontaktpontként hozzájárul az ECO-INNOVATION és KKV

hét projektekhez,

o) gondoskodik a hálózat pénzügyi elszámolásáról, segítséget nyújt a konzorciumi partnerek számára a pénzügyi

jelentések elkészítésében a Gazdasági Fõosztályon keresztül,

p) gondoskodik a nemzetközi projektek pénzügyi elszámolásáról a Gazdasági Fõosztályon keresztül.
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2.3. Befektetésösztönzési Fõosztály

a) felkutatja a potenciális külföldi befektetõket,

b) kapcsolatot tart a külföldi befektetõkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát,

c) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól,

d) egyablakos rendszert mûködtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetõségeket illetõen és

felgyorsítja a külföldi befektetõi döntések meghozatalát,

e) közremûködik a kis- és közepes méretû vállalkozások beszállítói lehetõségeinek feltárásában, mind a

magyarországi külföldi befektetõk, mind a környezõ országokban megtelepedett befektetõk vonatkozásában,

f) a befektetõk szakmai igényei alapján javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására,

g) mûködteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert; elõkészíti az egyedi

kormánydöntés keretében gondozott és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházási

projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket,

h) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,

i) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások esetén cégre szabott kormányzati

beruházásösztönzési szolgáltatásokat nyújt,

j) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetõk fogadására,

k) elõsegíti a már letelepedett befektetõk újrabefektetési szándékait,

l) a Kormány befektetésösztönzési és beszállítófejlesztési stratégiájának hatékony végrehajtása érdekében

együttmûködik a külgazdasági szakdiplomata-, illetve a belföldi regionális hálózatokkal.

2.3.1., 2.3.2. Ágazati osztályok (az adott gazdasági ágazat tekintetében)

Az ágazati osztályok megnevezése, és a hozzájuk rendelt szektorok:

2.3.1. Gyártás és Energetika Ágazatok Osztály: jármûipar, gépipar, elektronika, orvosi mûszer, élelmiszer- és vegyipar,

megújuló energia.

2.3.2. Szolgáltató és Tudásalapú Ágazatok Osztály: SSC, ICT, logisztika, K+F tevékenység, biotechnológia,

gyógyszeripar, egészségipar.

a) elkészíti a magyar befektetési környezetrõl szóló általános promóciós anyagok szakmai részeit,

b) tájékoztatást ad a magyar befektetési lehetõségekrõl nemzetközi üzleti eseményeken, ki- és beutazó állami

delegációk programjához kötötten és más nyilvános csatornákon,

c) kidolgozza az ágazatorientált akcióterveket, meghatározza a befektetõi célcsoportot, azonosítja, rendszerezi és

nyilvántartja a potenciális befektetõket,

d) ellátja az ágazati alapú, akvizíciós és projektmenedzsment feladatokat,

e) szükség esetén kapcsolatot létesít és tart fenn a projektben érintett ágazati szakmai szövetségek,

érdekképviseletek, szabályozó szervek, hatóságok, önkormányzatok képviselõivel,

f) javaslatot tesz pályázatok vagy pótlólagos források szükségességére, kezdeményezi az adott projekt EKD vagy

kiemelt projektként történõ kezelését,

g) gondoskodik zöld- és barnamezõs ipari telephelyek, logisztikai és irodai célú ingatlanok kiajánlásáról a Hivatal

által kezelt adatbázisok alapján, szervezi a befektetõi látogatásokat és tárgyalásokat,

h) a Beszállítói Osztállyal közösen elõkészíti a beszállítók kiajánlását,

i) a Magyarországon már megtelepedett befektetõk, vállalatok újrabefektetésre való ösztönzése érdekében

személyes kapcsolatot tart fenn a helyi képviselõkkel, cégvezetõkkel,

j) újra befektetési szándék esetén gondoskodik javaslatcsomagok, ajánlatok, támogatási konstrukciók kiajánlásáról,

k) szerkeszti a szakmai ágazati kiadványokat,

l) javaslatokat tesz a befektetési környezetet befolyásoló szabályozási feltételrendszer módosítására az illetékes

szervek felé.

2.3.3. Beszállítói Osztály

a) összehangolja a beszállítói program részét képezõ programokat,

b) kialakítja és mûködteti a beszállítói kompetenciaközpontot, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat,

c) gondoskodik a beszállítói program hatályának kiterjesztésérõl a jármûiparon túl elsõsorban az elektronika,

mérnöki szolgáltatások területére,

d) mûködteti a beszállítói hálózati modult,

e) mûködteti a beszállítói képzési modult,

f) ellátja a pénzügyi modulhoz kapcsolódó feladatokat, továbbá javaslatokat tesz a vonatkozó forrásgazdák felé

támogatási konstrukciók kidolgozására,
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g) a Magyarországon már megtelepedett külföldi vállalatok újrabefektetése és termelésbõvítése érdekében

gondoskodik a hazai beszállítói kapacitások és fejlesztési potenciálok kiajánlásáról a befektetõknek.

2.3.4. Befektetõi Támogatások Osztály

a) támogatási csomagokat készít a projekt menedzsment tevékenységek támogatásaként a beruházók részére,

b) kapcsolatot tart a különbözõ támogatásokat nyújtó kormányzati szervezetekkel és önkormányzatokkal,

c) tájékoztatás nyújt és tanácsokat ad a kormányzati szervek és a támogatási konstrukciókról döntésre jogosult

szervezetek részére a támogatások hatékonyságának növelése érdekében,

d) ellátja a befektetõi döntések támogatásával kapcsolatos feladatokat

e) elkészíti a kormányzati támogatási döntésekre vonatkozó elõterjesztések tervezeteit,

f) ellátja a támogatásokkal kapcsolatos monitoringfeladatokat a projekt megvalósítási szakaszában, elõkészíti az

esetleges módosításokra vonatkozó javaslatokat, elkészíti a projekttel kapcsolatos elszámolásokat, kimutatásokat

a döntéshozók számára,

g) vonatkozó kormányzati döntés esetén ellátja a kiemelt beruházássá nyilvánítással kapcsolatos feladatokat,

h) elemzõ és összefoglaló anyagokat készít a kezelt projektekrõl és szakmai kapcsolatokról.

2.4. Stratégiai és Hálózatirányítási Fõosztály

2.4.1. Ügyfélszolgálati és Stratégiai Elemzõ Osztály

a) részt vesz a közép- és hosszú távú minisztériumi külgazdasági stratégiaalkotáshoz szükséges

befektetésösztönzési és üzletfejlesztési (általános, tematikus vagy szektorspecifikus) háttéranyagok és elemzések

készítésében,

b) részt vesz a Hivatal szakmai stratégiájának megalkotásában, koordinációs feladatokat lát el,

c) egyedi, fókuszált céginformációs felkészítõ anyagokat készít a Hivatal és a minisztérium vezetõi részére,

d) információs anyagokat, prezentációkat készít, közremûködik a szakmai kiadványok elkészítésében, összeállítja és

karbantartja az információs adatbázisokat a projektmenedzsment támogatására,

e) különbözõ szakmai területekrõl (munkaügy, oktatás, ipari parkok, telephelyek, közmûvek, vám, adózás, pénzügy)

régiós versenyképességi elemzéseket készít, esetenként külsõ tanácsadók bevonásával,

f) befektetésösztönzési tevékenységhez kapcsolódó, tematikus hírfigyelést végez, nyomon követi a befektetési

szempontból versenytárs, valamint fontos exportpiacot jelentõ országok makro ökonómiai változásait,

g) kialakítja az üzletfejlesztési és befektetésösztönzési célú cég-, beszállítói, ipari park és más adatbázisok moduljait,

karbantartja az adatbázist,

h) az ipari park és telephely adatbázisok alapján telephely-kiajánlási csomagot készít a befektetésösztönzési

területeknek,

i) ellátja az export directory és HIP-projektgyûjtemény online kezelésével kapcsolatos feladatokat,

j) biztosítja a befektetésösztönzési és üzletfejlesztési lead menedzsment technikai feltételeit,

k) részt vesz a szakmai adatbázisok fejlesztésében, kapcsolatot tart a szakmai osztályokkal, informatikai

támogatókkal,

l) részt vesz online informatikai szolgáltatások fejlesztésében, specifikációk készítésében, teszteléseket vezet,

m) részt vesz a kereskedelemfejlesztési pályázatok kidolgozásában, közzétételében,

n) nyilvántartásba veszi és formailag ellenõrzi a beérkezõ pályázatokat, ellátja a pályázati döntések elõkészítésével

kapcsolatos titkársági feladatokat, javaslatokat terjeszt fel a döntéshozóknak,

o) kapcsolatot tart a szerzõdéskötésért felelõs közremûködõ szervezettel (KSZ-szel): elõkészíti a szerzõdéseket a

KSZ-szel, a pályázati döntéseket – KSZ-nek történõ – továbbításra felterjeszti,

p) nyomon követi a projektek elõrehaladását (monitoring), szakmailag ellenõrzi a teljesítéseket, átadja az

elszámolásokat pénzügyi ellenõrzésre a közremûködõ szervezetnek,

q) tájékoztatást nyújt a Hivatal tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatban,

r) gondoskodik eseti és rendszeres hírlevél szerkesztésérõl, megküldésérõl,

s) ellátja az ügyfélmenedzsment és regisztrációs help-desk feladatokat – a telefonon és e-mailen beérkezõ

megkereséseket továbbítja a felelõs kollégáknak,

t) a szakmai tevékenységhez kapcsolódó rendezvényekrõl ügyfél-elégedettségméréseket készít és kiértékeli azokat,

u) megválaszolja a külföldrõl érkezett, nem specifikált megkereséseket, partnerlistákat készít,

v) belföldi és külföldi rendezvényeken informátori teendõket lát el a hivatal tevékenységeivel kapcsolatban,

z) rögzíti, archiválja a beérkezõ megkereséseket, rendszeres és eseti kimutatásokat készít azokról.
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2.4.2. Belföldi Regionális Hálózati Osztály

a) gondoskodik a területi alapon szervezett, országos lefedettséget és az ügyfelek számára elérhetõséget biztosító

regionális irodahálózat kialakításáról,

b) mûködteti a belföldi regionális hálózatot,

c) biztosítja ügyfélközpontú és azonos minõségû szolgáltatási kör szakmai feltételeit a regionális hálózat egészében,

d) szervezi és ellátja a Hivatal helyi szintû vállalkozásfejlesztési és befektetésösztönzési szakmai tevékenységét,

e) biztosítja a Hivatal tevékenységének, szakmai programjainak helyi szintû megjelenítéséhez és megvalósításához

szükséges feltételeket, közremûködik ezek megvalósításában,

f) megjeleníti a helyi szintû ügyféligényeket (vállalkozói, befektetõi) a Hivatal szakmai tevékenységében,

g) kialakítja az éves regionális munkatervet, meghatározza az indikátorokat és beszámolási rendet,

h) szervezi és lebonyolítja a helyi/regionális rendezvényeket,

i) ellátja a helyi/regionális igényfelméréssel, információszolgáltatással, tanácsadással és kapcsolatépítéssel

kapcsolatos feladatokat,

j) részt vesz a Hivatal, illetve a regionális iroda saját szakmai programjának helyi promóciójában, a hazai vagy uniós

gazdaságpolitikai kampányokban,

k) kapcsolatot tart és együttmûködik a helyi/regionális szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal,

klaszterekkel, határon túli szervezetekkel, egyéb ágazati koncentrációkkal, feltérképezi a regionális ágazati

koncentrációkat, helyi vállalkozói együttmûködéseket, klasztereket, vállalkozói klubokat,

l) részt vesz a határ menti együttmûködést segítõ (interregionális) programokban,

m) kapcsolatot tart a befektetõk iránt érdeklõdõ önkormányzatokkal, ipari parkokkal, helyi vállalkozói

szolgáltatásokat nyújtó szervezõdésekkel, felkészíti az önkormányzatokat és más ajánlattevõket a befektetõkkel

való tárgyalásokra,

n) elõkészíti a regionális szintû befektetési tárgyalásokat,

o) összeállítja a regionális befektetési környezet profilokat és tájékoztatókat,

p) a HIP adatbázishoz potenciális befektetési projektek gyûjt a helyi vállalkozók körébõl,

q) részt vesz az after care és újrabefektetési programokban,

r) az ügyfélkör bõvítése érdekében minden, helyben mûködõ exportõr vagy exportképes termékkel, illetve

szolgáltatással rendelkezõ vállalkozás adatait továbbítja a Hivatal regisztrációs rendszerébe,

s) szervezi és lebonyolítja a helyi üzleti fórumokat, üzletember-találkozókat, roadshow-kat, szakdiplomata-

vállalkozó találkozókat, üzletfejlesztési rendezvényeket, egyéb szakmai programokat és képzéseket,

t) közremûködik a helyi szakmai szervezetek, különösképpen a klaszterek munkájában,

u) az Enterprise Europe Network BBS és BCD adatbázisába valamint az ÜZIR-rendszerhez kapcsolódó export

directory-be megküldi a kontaktolt cégprofilt a cégekkel való személyes kapcsolatfelvételt követõen.

2.4.3. Európai Relációk Osztály

a) relációjára vonatkozóan ellátja a jogszabályok és tárcamegállapodások szerint a külgazdasági szakdiplomata-

hálózat kialakításával, szakmai koordinálásával, tevékenységének mérésével, értékelésével kapcsolatos

feladatokat,

b) biztosítja a külgazdasági szakdiplomaták és a Hivatal által irányított külföldi irodák mûködési feltételeit, a

Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatásai alapján szakmailag irányítja a külgazdasági szakdiplomatákat,

c) gondoskodik a külpiaci hálózat felõl érkezõ gazdasági információk rendszerezett összegyûjtésérõl és az ország

információk közzétételérõl,

d) a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával részt vesz a külgazdasági szakmai testületek, döntéshozó

fórumok munkájában,

e) gondoskodik a gazdasági vegyes bizottságok mûködéséhez szükséges információk biztosításáról, a

témajavaslatok összegyûjtésérõl és rendszerezésérõl,

f) információszolgáltatással támogatja az üzleti tanácsok munkáját,

g) szervezi a gazdasági vegyes bizottságok, magas szintû ki- és beutazó kormányzati delegációk melletti üzleti

programokat,

h) támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett külpiaci szakmai programokat és kampányokat,

i) ellátja a zürichi külgazdasági iroda szakmai koordinálását, tevékenységének mérését, értékelésével kapcsolatos

feladatokat,

j) részt vesz multiszektorális kiállításokon, gazdasági fórumokon, elõkészíti és szervezi az ehhez kapcsolódó üzleti

programokat.
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2.4.4. Európán Kívüli Relációk Osztály

a) relációjára vonatkozóan ellátja a jogszabályok és tárcamegállapodások szerint a külgazdasági szakdiplomata-

hálózat kialakításával, szakmai koordinálásával, tevékenységének mérésével, értékelésével kapcsolatos

feladatokat,

b) biztosítja a külgazdasági szakdiplomaták és a Hivatal által irányított külföldi irodák mûködési feltételeit, a

Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatásai alapján szakmailag irányítja a külgazdasági szakdiplomatákat,

c) gondoskodik a külpiaci hálózat felõl érkezõ gazdasági információk rendszerezett összegyûjtésérõl és az ország

információk közzétételérõl,

d) a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával részt vesz a külgazdasági szakmai testületek, döntéshozó

fórumok munkájában,

e) gondoskodik a gazdasági vegyes bizottságok mûködéséhez szükséges információk biztosításáról, a

témajavaslatok összegyûjtésérõl és rendszerezésérõl,

f) információszolgáltatással támogatja az üzleti tanácsok munkáját,

g) szervezi a gazdasági vegyes bizottságok, magas szintû ki- és beutazó kormányzati delegációk melletti üzleti

programokat,

h) támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett külpiaci szakmai programokat és kampányokat,

i) részt vesz multiszektorális kiállításokon, gazdasági fórumokon, elõkészíti és szervezi az ehhez kapcsolódó üzleti

programokat.

2.5. Gazdasági Fõosztály

2.5.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály

a) meghatározza a mûködés pénzügyi feltételeit, biztosítja a költségvetési gazdálkodás szabályainak megtartását,

b) felelõs a költségvetési jogszabályokban elõírt beszámolási, tájékoztatási, ellenõrzési és egyéb kötelezettségek

teljesítéséért,

c) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs

tevékenységeket, vezeti a számviteli jogszabályokban, illetve belsõ szabályzatokban elõírt analitikákat és

gondoskodik a rendszeres egyeztetésekrõl, illetve a pénzügyi, számviteli bizonylatok elõírt idõig történõ

rendszerezett, biztonságos megõrzésérõl,

d) koordinálja a külsõ források megszerzésével kapcsolatos feladatokat és a megítélt támogatások felhasználásának

folyamatát,

e) meghatározza a kötelezettségvállalási, utalványozási és kifizetési folyamatba építendõ ellenõrzések körét és

ellenõrzi azok megtartását,

f) kialakítja a Hivatal bizonylati rendjét és gondoskodik a bizonylati fegyelem betartatásáról, a beérkezõ számlák

kezelésérõl (ellenõrzés, javíttatása vagy igazolása), továbbá a Hivatal pénzügyi folyamatait érintõ belsõ kontrollok

mûködtetésérõl,

g) ellenõrzi a kötelezettségvállalások és szerzõdéskötések költségvetési szabályszerûségét, nyilvántartja és nyomon

követi a kötelezettségvállalásokat,

h) elkészíti a jogszabályban elõírt és egyéb belsõ pénzügyi szabályzatokat és kialakítja és karbantartja a pénzügyi

eljárásrendeket, különös tekintettel a számviteli, pénzkezelési és likviditáskezelési szabályzatokra,

i) közremûködik az utaztatási terv elkészítésében, ellátja az utaztatással kapcsolatos szervezési teendõket,

kimutatásokat készít a külföldi kiküldetésekrõl, elszámolja és nyilvántartja a belföldi és külföldi kiküldetéseket,

j) gondoskodik a számviteli és adójogszabályokban elõírt, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által

meghatározott könyvvezetési, elszámolási, beszámolási, zárási adatszolgáltatási, nyilvántartási, adóbevallási,

adófizetési kötelezettségek teljesítésérõl,

k) ellátja a likviditáskezelési, számlavezetési és pénzügyi ügyintézési feladatokat, házipénztárt mûködtet,

gondoskodik a teljes körû banki ügyintézésrõl,

l) gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítésérõl, valamint a feladatkörébe

tartozó jogszabályok által meghatározott kincstári, államháztartási adatszolgáltatások elkészítésérõl, teljesíti az

MNV Zrt., a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és egyéb szervezetek felé a tevékenységéhez kapcsolódó

rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat,

m) az intézményi gazdálkodás körében elkészíti a Hivatal számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, az éves

költségvetést, a kincstári, az elemi költségvetést és a zárszámadást,

11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4521



n) elkészti és karbantartja a gazdálkodásra, pénzügyi és számviteli feladatok ellátására vonatkozó belsõ

szabályzatokat,

o) szervezi és ellenõrzi a gazdasági és pénzügyi tervezést, a számvitelt és az ezek alapjául szolgáló bizonylati

rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt,

p) vezeti az elõirányzatok nyilvántartását, illetve a kötelezettségvállalással járó, valamint a mûködési és felhalmozási

bevételekkel kapcsolatos szerzõdések és megrendelések nyilvántartását,

q) jóváhagyásra elõkészíti az intézményi hatáskörû, valamint a felügyeleti hatáskörû elõirányzat-módosításokat,

r) gondoskodik a Hivatal pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésérõl, kezeli a beérkezõ számlákat, ellenõrzés és

igazoltatás után gondoskodik azok kiegyenlítésérõl, intézkedik a bevételek elõírása és behajtása iránt, vezeti az

ezekkel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat, kezeli és érvényesíti a Hivatal követeléseit,

s) biztosítja a Hivatal likviditását,

t) felelõs a foglalkoztatottak adózásához köthetõ adókon kívül az adókapcsolatok viteléért, az adók szabályszerû

elszámolásáért, bevallásáért és befizetéséért,

u) vezeti a jogszabályok és a számviteli politika szerinti eszköz-nyilvántartást, szervezi a mennyiségi (fizikai

számbavétellel lebonyolított) leltárfelvételt, ellátja az eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó további feladatokat,

v) felelõs a gazdasági szervezet FEUVE-rendszerének kialakításáért, mûködtetéséért, fejlesztéséért, aktualizálásáért,

w) véleményezi a Hivatal valamennyi költségvetési kihatással járó döntését.

2.5.2. Kontrolling Osztály és GOP Programiroda

a) meghatározza és kialakítja a Hivatal felügyelõ szervei és vezetõi számára készülõ monitoringtevékenység éves

cél- és monitoringrendszerét,

b) biztosítja éves tervezés szakmai, monitoring- és informatikai hátterét, illetve az ehhez szükséges bázisadatokat,

c) összeállítja a kontrolling jelentéseket és beszámolókat,

d) ellenõrzi a költségkeretek felhasználását, illetve a kötelezettségvállalások és elszámolások folyamatát,

e) a szakmai beszámolók elkészítéséhez adatot szolgáltat a szakmai osztályok részére,

f) ellenõrzi a GOP IH-val és a MAG Zrt.-vel kötött támogatási szerzõdés teljesítését,

g) összeállítja az idõszaki program- és (köz)beszerzési terveket,

h) elkészíti az elszámolási dokumentációkat.

2.5.3. Üzemeltetési és Informatikai Osztály

a) irányítja, szervezi és felügyeli a Hivatal ügyirat-kezelési rendjét, átveszi, érkezteti és iktatja a beérkezõ

küldeményeket, gondoskodik azoknak az érdekeltekhez történõ eljuttatásáról, ellátja a kimenõ küldemények

címzettekhez továbbításával kapcsolatos feladatokat,

b) kialakítja a szervezeti szintû iratkezelés és irattárazás rendszerét, ellátja a Hivatal irattárazási és kézbesítési

feladatait,

c) ellátja a minõsített adatok védelmével kapcsolatos feladatokat,

d) kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság, a Hivatal és a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság

között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen, a kijelölt kapcsolattartókon keresztül, valamint

rendelkezik a szolgáltatások igénylésének módjáról,

e) ellátja a Hivatal helyiségei, valamint a Hivatal munkatársai elleni fenyegetettség, veszélyeztetettség,

szükséghelyzet (katasztrófahelyzet) elhárítása érdekében szükséges feladatokat a riasztási terv alapján,

tájékoztatja a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságot a katasztrófahelyzetrõl,

f) a Hivatal üzemeltetését támogató feladatok ellátása kertében elõkészíti a szükséges szabályzatokat és üzemelteti

a szükséges rendszereket, gondoskodik a tûz- és rendvédelmi elõírások feltételeinek megteremtésérõl,

g) kezeli a hivatali vezetõk és munkatársak elhelyezési kérdéseit,

h) gondoskodik a Hivatal infrastrukturális háttérének fenntartásáról és a folyamatos mûködés feltételeinek

biztosításáról,

i) ellátja a költségvetési gazdálkodás IT-rendszer szakmai rendszergazdai feladatait,

j) felügyeli az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszer szakmai követelményeknek és a hatályos törvényi

szabályozásnak megfelelõ mûködését,

k) ellátja az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszer informatikai felügyeletét, felhasználóinak szakmai

támogatását, írásos segédanyagokat készít a felhasználók számára,

l) részt vesz az egyéb számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás kialakításában, mûködés-korszerûsítési

feladatokban,

m) informatikailag támogatja a Hivatal adatgazdálkodását,
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n) karbantartja a törzsadat- és jogosultsági rendszert az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszerben,

o) ellátja a felhasználók oktatását, új felhasználók felkészítését az alkalmazott integrált számítástechnikai rendszer

használatára,

p) ellátja az intranet és webportál adminisztrációját,

q) szakmailag támogatja az informatikai beszerzési és fejlesztési projektek irányítását, biztosítja azok üzembe

helyezését és karbantartását,

r) a tárgyi eszközök tekintetében ellátja a tervezéssel, engedélyezés bonyolításával, használatra átadással és leltárba

vétellel kapcsolatos feladatokat,

s) biztosítja a szakmai rendezvények technikai feltételeit,

t) javaslatot tesz az informatikai stratégiai és éves tervre, a beruházási, karbantartási és selejtezési tervre, az éves

informatikai képzési tervre, azonosítja az üzemeltetett rendszerekkel kapcsolatos kockázatokat.”

4. függelék a 25/2011. (VII. 29.) NGM utasításhoz

„4. függelék

A Hivatal belföldi regionális irodáinak helyszínei

Debrecen

Gyõr

Miskolc

Pécs

Szeged

Veszprém

A Hivatal belföldi Külgazdasági Információs Pontjainak helyszínei

Békéscsaba

Eger

Kaposvár

Nyíregyháza

Salgótarján

Szekszárd

Szolnok

Szombathely

Tatabánya

A Hivatal külföldi külgazdasági irodáinak helyszínei

Zürich ”
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A nemzetgazdasági miniszter 26/2011. (VII. 29.) NGM utasítása
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról*

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezeti felépítésérõl és mûködési rendjérõl - a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 73. §

(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – a következõ utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a jelen utasítás

Mellékleteként adom ki.

2. § A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot közzé kell tenni az NFH honlapján.

3. § Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 8/2010.

(XII. 10.) NGM utasítás.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

* Az utasítás mellékletét (4524–4560. oldal) a Nemzetgazdasági Közlöny 11. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A Nemzeti Külgazdasági Hivatal alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Külgazdasági

Hivatal alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben következõk szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése:

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Rövidített neve: HITA

A Hivatal idegen nyelvû elnevezése:

– Hungarian Investment and Trade Agency (angol nyelven)

– Agentur für Aussenhandel und Investitionen der Republik Ungarn (német nyelven)

– Agence du Commerce et de l’Investissement Hongroise (francia nyelven)

2. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.

3. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése: a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló

265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet.

4. A költségvetési szerv jogállása:

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 72. §-a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és a külgazdaságért felelõs miniszter irányítása alatt

mûködõ központi hivatal.

5. A költségvetési szerv alapítója:

Magyar Köztársaság Kormánya

6. A költségvetési szerv irányító szerve:

Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József Nádor tér 2–4.

7. A költségvetési szerv vezetõje és kinevezési rendje:

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetõje az elnök, akit munkájában elnökhelyettes segít. Az elnököt határozatlan

idõtartamra a külgazdaságért felelõs miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettest határozatlan idõtartamra,

a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

A munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke felett a miniszter, az elnökhelyettes felett pedig – a kinevezés és felmentés

kivételével – a Hivatal elnöke gyakorolja.

8. A költségvetési szerv illetékessége:

Országos.

9. A költségvetési szerv gazdálkodása:

A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

– közremûködés a kereskedelemfejlesztés és befektetésösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak

kialakításában, javaslattétel a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer

kialakításának lehetséges irányaira,

– a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtása,

– kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési szakmai anyagok összeállítása,

– a külföldi befektetõk magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatok elõkészítése,

– a kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában és

megvalósításában való részvétel,

– a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntések elõkészítése,
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– a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének segítése,

– kapcsolattartás a külföldi befektetõkkel,

– a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Hivatal alaptevékenysége keretében ellátja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm.

rendelet és az egyéb jogszabályokban számára elõírt feladatokat.

A Hivatal feladatai különösen:

– a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a vállalkozó szellem bátorítása,

– a nemzetközi gazdasági kapcsolatok bõvülésének elõsegítése, a külföldiek magyarországi befektetéseinek

elõmozdítása,

– a fenntartható gazdasági fejlõdés feltételeinek megteremtése, illetve a gazdasági értékteremtés és a tudásalapú

társadalom formálása.

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

842180 Külgazdasági kapcsolatok

842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében

841169 M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások

841173 Statisztikai tevékenység

Államháztartási szakágazati besorolás:

841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás

A Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenysége a szerv kiadásainak 20%-a.

12. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

– kormánytisztviselõk, kormányzati ügykezelõk: a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

alapján;

– munkavállalók: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján;

– megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

A költségvetési szerv 2011. január 1. napjával jön létre.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

13. Záró rendelkezések:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjával lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2010. december

14-én kelt, Nemzeti Külgazdasági Hivatal NGM/10050/2/2010. számú alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2011. június 30.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter

k ö z l e m é n y e

az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

12. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által

2011. július 1. és 2011. július 29. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékérõl

2011. július 1. és 2011. július 29. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által

engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

AK Balaton Kft.

8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 25/5.

Tel: 36-70-593-6009

Fax: 06-85-362-126

U-001271

Bejegyzés: 2011. 06. 17.

Art Thermal Travel Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 19.

Tel.: 06-52-360-338

Fax: 06-52-360-338

U-001277

Bejegyzés: 2011. 07. 05.

Bács Korrekt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 1/A

Telefon: 76-480-009

Fax: 76-504-148

U-001279

Bejegyzés: 2011. 07. 21.

Bonnemaison Idegenforgalmi Kft.

8881 Sormás, Kossuth u. 5.

Tel.: 06-93-375-045

Fax: 06-93-375-091

U-001278

Bejegyzés: 2011. 07. 20.

Erdburg Programszervezõ Kft.

8600 Siófok, Küszhegyi u. 28/C

Tel.: 00-36-84-310-428

Fax.: 00-36-84-310-428

U-001280

Bejegyzés: 2011. 07. 25.

11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4563



Tappa Tours Idegenforgalmi és Szolg. Kft.

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 2.

Tel.: 06-30/843-3882

Fax: 06-22/784-221

U-001276

Bejegyzés: 2011. 07.04.

VB Travel Kft.

1144 Budapest, Szentmihályi u. 4–6. 3. em. 90.

Tel: 36/70/377-4790

Fax: 36-1-787-2199

U-001275

Bejegyzés: 2011. 06. 30.

2011. július 1. és 2011. július 29. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából

kérelemre törölt engedélyek

Adnex-Sys Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6000 Kecskemét, Szent Imre u. 18.

Tel.: 06-76/476-185

Fax: 06-76/476-185

U-000831

Törlés: 2011. 07. 21.

EL-VISZ Travel Szolg. és Ker. Kft.

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 13.

Tel: 06 77-429-608

Fax: 06 77-429-608

U-000966

Törlés: 2011. 07. 29.

Rekreál Sport/Tours Kft.

1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 130.

Tel: 282-4233

Fax: 282-4233, 348-0134

U-000262

Törlés: 2011. 07. 25.

2011. július 1. és 2011. július 29. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett,

hivatalból törölt és a tevékenység folytatásától 1 évre eltiltott engedélyek

Füred Tourist Idegenforgalmi, Szolg. Kft.

8230 Balatonfüred, Arácsi u. 47.

Tel: 88/431-140

Fax: 88/431-140

Rszám/Uszám: R01931/1999/1999

Törlés: 2011. 06. 24.

Jogerõs: 2011. 07. 18.
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„FREDO TOURIST” Idegenforg. Ker. Szolg. és Vendéglátó Kft.

8630 Balatonboglár, Tinódi L. S. u. 16.

Tel.: 85 350 288

Fax.: 85 350 288

Rszám/Uszám: R01777/98

Törlés: 2011. 06. 24.

Jogerõs: 2011. 07. 15.

2011. július 1. és 2011. július 29. között

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének

utazásszervezõire történõ módosítás bejegyzése

HOME & Holiday Tanácsadó és Szolg. Bt.

4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 1. 4. em. 35.

Tel: 06-52/526-448

Fax: 06-52/526-448

U-000589

Változás bejegyzés: 2011. 07. 06.

A nemzeti erõforrás miniszter

k ö z l e m é n y e

Felhívás a Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak – 2011. évi elnyerésére

Az oktatási miniszter 24/1999. (VI. 25.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás, felsõoktatás és tudományos kutatás

támogatása érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplõinek elismerésére Kármán Tódor-díjat

alapított.

A díjat olyan

– természetes személyek, közösségek, vagy jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok) kaphatják, akik

kiemelkedõ támogatást nyújtanak tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak, és kutató- vagy oktatási intézményeknek.

A díjra pályázni lehet, vagy arra az oktatási intézmények, ill. az oktatásban és kutatásban résztvevõ személyek tehetnek

javaslatot. Olyan intézmények, vagy magánszemélyek, akik az elmúlt öt évben Kármán Tódor-díjban részesültek, nem

pályázhatnak.

Évente maximum öt díj adományozható, amelyet a Nemzeti Erõforrás Miniszter ünnepélyes körülmények között ad át. A díjjal

oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás vagy az együttmûködés szakmai

tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint mennyi a támogatás pénzben kifejezhetõ értéke, továbbá az ajánlást, vagy

ajánlásokat.
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A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2011. október 17-ig kell eljuttatni a Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Oktatásért Felelõs Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.).

(További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: 795-4423)

Budapest, 2011. július

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
miniszter
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2011. évi XCIX. törvény
az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról*

1. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdése a következõ

c) ponttal egészül ki:

„c) a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt

mértékét, és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékét.”

2. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. § (1) bekezdése a következõ

t) ponttal egészül ki:

(A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:)

„t) a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés

– kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértékének megfelelõ végrehajtására.”

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

„(5) A munkaügyi ellenõrzés minden esetben kiterjed az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak vizsgálatára is.”

4. § A Met. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § (1) Ha a munkaügyi ellenõrzés feltárja, hogy a munkáltató a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó

értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelést a kormányrendeletben meghatározott elvárt mértéknek

megfelelõen nem hajtotta végre, a megállapításról a munkaügyi hatóság határozatot hoz. Ezen megállapítással

kapcsolatosan nincsen helye a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak, valamint munkaügyi bírság

alkalmazásának.

(2) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti megállapításnak, ha a munkáltató igazolja, hogy az érintett munkavállalók

legalább kétharmada esetén eleget tett az elvárt mértékû munkabéremelésnek.

(3) Ahol jogszabály munkaügyi ellenõrzés során feltárt bármely jogsértést említ, ott ez alatt – jogszabály eltérõ

rendelkezése hiányában – azt is érteni kell, ha a munkáltató a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének

megõrzéséhez szükséges munkabéremelést – kormányrendeletben meghatározott – elvárt mértéknek megfelelõen

nem hajtotta végre.

(4) Ahol jogszabály munkaügyi bírság megállapítását említi, ott ez alatt – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában –

az (1) bekezdés alapján hozott határozatot is érteni kell.

(5) Amennyiben jogszabály munkaügyi bírság kiszabása esetén további jogkövetkezmény alkalmazását a kiszabott

bírság mértékétõl teszi függõvé, úgy az (1) bekezdés alapján hozott határozat tekintetében úgy kell eljárni, mintha

a legmagasabb összegû bírság kiszabására került volna sor.”

5. § A Met. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

XCIX. törvénnyel (a továbbiakban: T.) megállapított 3. § (1) bekezdés t) pontját, (5) bekezdését és a 6/B. §-t

a T. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

6. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó

300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti,

a jogsértést megállapító jogerõs határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevõként nem indulhat

és a központi költségvetésbõl, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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7. § Hatályát veszti:

a) az Mt. 17. § (1) bekezdés c) pontja,

b) a Met.

ba) 3. § (1) bekezdés t) pontja,

bb) 3. § (5) bekezdése,

bc) 6/B. §-a és

bd) 9/A. §-a.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 7. § 2014. január 1. napján lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2014. január 2. napján hatályát veszti azzal, hogy a hatályon kívül helyezése nem érinti az e törvényben

meghatározott jogsértés megállapításáról hozott határozatokhoz kapcsolódó jogkövetkezmények végrehajtását.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CV. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott harmadik

országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén a 2. §

(2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a munkavállalási engedély, vagy a magas

szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (a továbbiakban: EU Kék Kártya)

alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerzõdés csak a munkavállalási engedély vagy az EU Kék Kártya

beszerzését követõen köthetõ meg.”

(2) Az Flt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, a harmadik országbeli

állampolgár személyi, családi és egyéb körülményeire figyelemmel, valamint munkaerõpiaci szempontok alapján

egyes tevékenységeket érintõen az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség alóli mentesség eseteit

rendeletben állapítsa meg.”

(3) Az Flt. 7. § (5) bekezdés a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy – a szabályozással

érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza meg]

„a) a Magyarországon egyidejûleg összesen, valamint az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén,

továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok – ideértve az EU Kék Kártya

alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ harmadik országbeli állampolgárokat is – legmagasabb számát,

b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel

harmadik országbeli állampolgár – ideértve az EU Kék Kártya alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ

harmadik országbeli állampolgárokat is – nem foglalkoztatható,”

(4) Az Flt. 7. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy – a szabályozással

érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza meg]

„d) EU Kék Kártya alapján, Magyarországon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítõ harmadik országbeli

állampolgár részére fizetendõ minimális díjazás mértékének kiszámítási módját.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az Flt. 7. §-a a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából

elõzetes megállapodást köt – legfeljebb négyéves határozott idõtartamú – foglalkoztatásra irányuló jogviszony

létesítésére. A megállapodás kötelezõ érvényû állásajánlatnak minõsül. Amennyiben az EU Kék Kártya kiállításra kerül

a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – a (9) bekezdésben foglalt

kivétellel – az elõzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelõen kell létrehozniuk. A felek ettõl eltérõ

megállapodása érvénytelen.

(8) A (7) bekezdés szerinti elõzetes megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó tevékenységet, munkakört (FEOR),

b) a harmadik országbeli állampolgárnak az a) pont szerinti tevékenység ellátáshoz szükséges felsõfokú szakmai

képesítése megnevezését,

c) a harmadik országbeli állampolgár részére fizetendõ díjazás mértékét,

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megjelölését,

e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony idõtartamát.

(9) A felek a (8) bekezdés c) pontja szerinti díjazás mértékétõl kizárólag a harmadik országbeli állampolgár javára

térhetnek el.”

2. § (1) Az Flt. 58. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„f) magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § p) pontja szerinti munkavállalás,”

(2) Az Flt. 58. § (8) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

„g) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a munkaerõpiaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj”

[szabályait.]

(3) Az Flt. 58. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért

felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a megváltozott munkaképességû munkavállalókat

foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályait.”

3. § (1) Az Flt. 60. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ez a törvény]

„b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz

való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,

a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének”

[való megfelelést szolgálja.]

(2) Az Flt. 60. § (1) bekezdése kiegészül a következõ c) ponttal:

[Ez a törvény]

„c) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének

és tartózkodásának feltételeirõl szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdés a) pontjának,

7. cikk (4) bekezdés b) pontjának”

[való megfelelést szolgálja.]

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

4. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet:]

„d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végzõ, valamint kölcsönzött munkavállalók számáról és

munkakörük megnevezésérõl.”
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5. § Az Mt. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kollektív szerzõdést a szerzõdõ felek együttesen kötelesek a miniszternek a megkötést követõ harminc napon

belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíteni

(a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján és a kormányzati

portálon közzétett elektronikus adatlapon.”

6. § Az Mt. 43. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az üzemi tanácsot, illetve az üzemi megbízottat öt évre választják.”

7. § Az Mt. 81. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A próbaidõ tartama harminc nap. Harminc napnál rövidebb próbaidõt kollektív szerzõdés vagy a felek is

megállapíthatnak. Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedõ próbaidõt a felek, legfeljebb hat

hónapig terjedõ próbaidõt kollektív szerzõdés állapíthat meg. A próbaidõ meghosszabbítása tilos, ettõl érvényesen

eltérni nem lehet.”

8. § Az Mt. 117/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidõt állapítottak meg,

a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy éves

határozott idõtartamra a munkaidõ mértékének a felemelésérõl.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaidõ mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes

munkaidõ és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaidõ mértéke – legfeljebb a rövidebb teljes munkaidõ

megállapításának napjától a munkaidõ megemelésérõl szóló megállapodás hatálybalépésének napjáig tartó

idõtartamra számított – különbözetének figyelembevételével emelhetõ meg oly módon, hogy a teljes munkaidõ heti

mértéke a negyvennégy órát nem haladhatja meg. A munkaidõ megemelésére legkésõbb a rövidebb munkaidõ

megszûnésének napjától számított harmadik hónap elsõ napjától kerülhet sor.

(3) A munkáltató a munkaidõ megemelésérõl szóló megállapodás idõtartama alatt nem közölhet mûködésével

összefüggõ okra alapozott rendes felmondást vagy a 94/E. § (1) bekezdés szerinti rendes felmondásról szóló

tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje – e §-ban foglaltak alapján – heti negyven óránál

hosszabb.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközõ munkáltatói rendes felmondás, illetõleg tájékoztatás

jogellenes. Jogellenes az (1) bekezdés alapján meghatározott, a munkaidõ mértékének felemelésérõl szóló

megállapodás idõtartamát túllépõen a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaidõnél magasabb munkaidõ

megállapítása. Az ilyen jogellenes foglalkoztatás esetén a 117/B. § (1) bekezdését meghaladó munkaidõre,

a munkáltató az erre az idõre járó munkabér háromszorosának megfelelõ összegû átalány-kártérítést köteles

a munkavállaló részére megfizetni.

(5) A munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha teljes munkaidejének a mértéke – e §-ban foglaltak alapján –

heti negyven óránál hosszabb.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett

mértékben kell figyelembe venni.”

9. § Az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkaviszony szünetelésének idõtartamára a következõ esetekben jár szabadság:]

„c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés]elsõ hat hónapjára;”

10. § (1) Az Mt. 134. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot,

amelynek megszakítás nélküli tartama – az esedékesség évében történõ megkezdése esetén – a következõ évben jár le,

és a következõ évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató]

„b) a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás

megszûnésétõl számított harminc napon belül, ha az akadályoztatás idõtartama egybefüggõen a 183 napot elérte

vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszûnésétõl számított 183 napon belül”

[adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektõl érvényesen eltérni nem lehet.]
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(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szabadságot kettõnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági

érdek, illetve a munkáltató mûködési körét közvetlenül és súlyosan érintõ ok miatt a munkáltató kettõnél több

részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltérõ megállapodása hiányában – ebben az esetben is

megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggõ naptári nap távollétet

biztosító szabadság.”

(3) Az Mt. 134. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A (3) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos gazdasági

érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstõl független olyan körülményt kell érteni,

amelynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történõ kiadása

a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.”

11. § Az Mt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló munkaviszonya megszûnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idõvel arányos szabadságot nem

kapta meg, azt pénzben kell megváltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság

megszûnését követõen, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság elsõ

hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.

Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettõl érvényesen eltérni nem lehet.”

12. § Az Mt. 138. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási

szándékát elõzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság

kezdetétõl számított

a) hat hónap letelte elõtt kíván munkába állni, a bejelentést követõ legfeljebb harminc nap,

b) hat hónap elteltével vagy azt követõen kíván munkába állni, a bejelentést követõ legfeljebb hatvan nap

elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.”

13. § Az Mt. 147. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A munkaidõ-beosztás szerinti napi munkaidõt meghaladóan, illetve a munkaidõkereten felül végzett munka

esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató elõírhatja, hogy ellenértékként – pótlék helyett – szabadidõ jár,

ami nem lehet kevesebb a végzett munka idõtartamánál.”

14. § Az Mt. 190. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdéstõl eltérõen a munkáltató köteles a vezetõ terhessége kezdetétõl a szülési szabadsága végéig

terjedõ idõszak alatt a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni.”

15. § Az Mt. 193/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„193/B. § (1) A kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra – függetlenül annak

határozott vagy határozatlan idejû, teljes vagy részmunkaidõre létesített voltától – e törvény szabályait az e fejezetben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem kell alkalmazni e törvény 193/E. § (3) bekezdésében foglalt

rendelkezéseket a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaság vagy közhasznú szervezet,

valamint a nyilvántartásba vett közhasznú szervezet által végzett munkaerõ-kölcsönzés esetén.”

16. § Az Mt. 193/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„193/C. § (1) E törvény alkalmazásában

a) munkaerõ-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából

munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevõnek ideiglenesen átengedi

(a továbbiakban: kölcsönzés);

b) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót

munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevõnek ideiglenesen átengedi és munkáltatói jogait, illetve

kötelezettségeit a kölcsönvevõvel megosztva gyakorolja (a továbbiakban: kölcsönbeadó);
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c) kölcsönvevõ: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót ideiglenesen foglalkoztatja

és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva gyakorolja;

d) kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, aki felett

a kikölcsönzés idõtartama alatt a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a kölcsönbeadó és az õt ideiglenesen

foglalkoztató kölcsönvevõ megosztva gyakorolja, illetve teljesíti;

e) kikölcsönzés: az az idõszak, amely alatt a kölcsönzött munkavállalót ideiglenesen a kölcsönvevõ foglalkoztatja és

gyakorolja felette a 104. §-ban meghatározott jogokat;

f) kikölcsönzés ideiglenessége: a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló által – a kölcsönvevõnél elvégzendõ

munka jellegére, a munkakörülményekre, a felek korábbi nyilatkozataira, a felek között fennálló munkaviszonyból

fakadó jogokra és kötelezettségekre tekintettel – megállapodásában meghatározott, legfeljebb öt évig terjedõ

idõtartam. Vita esetén a kölcsönbeadót terheli a bizonyítási teher a munkaerõ-kölcsönzés ideiglenessége

tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kölcsönzési idõtartam megállapítása során a kölcsönzött munkavállalónak azonos

kölcsönvevõnél az elõzõ foglalkoztatása megszûnésétõl számított hat hónapon belül történõ ismételt kikölcsönzése

idõtartamát egybe kell számítani, függetlenül attól, hogy a kölcsönzés ugyanazon vagy más kölcsönbeadóval kötött

megállapodás alapján valósult meg.”

17. § (1) Az Mt. 193/D. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kölcsönbeadó lehet

a) az az EGT-államban székhellyel rendelkezõ vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerõ-kölcsönzést

folytathat, vagy

b) az a belföldi székhelyû, a tagok korlátolt felelõsségével mûködõ gazdasági társaság vagy – a vele tagsági

viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet, amelyik megfelel az e törvényben, illetve az egyéb

jogszabályban foglalt feltételeknek, és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.

(2) Tilos munkavállaló kölcsönzése:

a) jogszabály által meghatározott tilalomba ütközõ munkavégzésre,

b) a kölcsönvevõ olyan munkahelyén, illetve telephelyén történõ munkavégzésre, ahol sztrájk van, a sztrájkot

megelõzõ egyeztetés kezdeményezésétõl a sztrájk befejezéséig, illetve

c) ha a kölcsönvevõnél a munkavállaló munkaviszonya – a munkáltató mûködésével összefüggõ okra alapozott

rendes felmondásával, illetve a próbaidõ alatt azonnali hatályú megszüntetésével – legfeljebb hat hónapja szûnt meg,

vagy

d) a 193/C. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott idõtartamot meghaladóan.”

(2) Az Mt. 193/D. § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E § alkalmazásában EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes, Magyar Köztársaságon kívüli más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az

Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam

között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

18. § (1) Az Mt. 193/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Semmis a munkavállaló és a kölcsönbeadó között létrejött olyan megállapodás, amely

a) a munkaviszony megszûnése, illetve megszüntetése után a kölcsönvevõvel való jogviszony létesítési tilalmat vagy

korlátozást ír elõ;

b) alapján a munkavállalónak a kölcsönbeadó javára díjazást (közvetítési díjat) kell fizetni a kölcsönzésért, illetve azért,

ha a kölcsönvevõvel kíván jogviszonyt létesíteni.”

(2) Az Mt. 193/E. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kölcsönzött munkavállalóra – a 193/B. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a kölcsönvevõnél történõ

foglalkoztatás teljes idõtartama alatt

a) a terhes és szoptató nõk védelme,

b) a fiatal munkavállalók védelme,

c) a munkaidõre, pihenõidõre vonatkozó szabályok,

d) a munkabér összege és védelme, valamint

e) az egyenlõ bánásmód követelménye

vonatkozásában a kölcsönvevõre – jogszabály vagy kollektív szerzõdés alapján – irányadó rendelkezéseket kell

alkalmazni.”
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(3) Az Mt. 193/E. § (4) bekezdése helyébe a következõ (4) bekezdés lép, és a § a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Arra a kölcsönzött munkavállalóra, aki

a) a kölcsönbeadóval munkaerõ-kölcsönzés céljából létesített határozatlan idejû munkaviszonyban áll, és

kölcsönvevõnél történõ foglalkoztatás hiányában, illetve kölcsönvevõhöz történõ kikölcsönzések közötti idõszakban

is díjazásban részesül,

b) munkaviszonya alapján a kölcsönbeadónál összességében kedvezõbb díjazásban részesül, mint a kölcsönvevõ

azonos munkakörben foglalkoztatott saját munkavállalója, ideértve a kollektív szerzõdésben és a felek megállapodása

alapján fizetett bérelemeket, valamint a szociális juttatásokat is, vagy

c) 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 1. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott munkaerõpiactól tartósan távollévõ

személynek minõsül, és munkaerõ-kölcsönzés keretében foglalkoztatják,

a 142/A. §-nak az egyenlõ, illetve az egyenlõ értékûként elismert munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit

a 193/H. § (9)–(10) bekezdésében meghatározott idõtartam lejártát követõen, az ott meghatározott bérelemek

tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a munkaviszony nem kölcsönzés céljából jött létre, a munkaszerzõdés nem módosítható annak érdekében,

hogy a munkáltató a munkavállalót kölcsönzés keretében foglalkoztassa.”

19. § Az Mt. 193/G. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Semmis a kölcsönbeadó és a kölcsönvevõ között létrejött megállapodás,

a) ha a felek a 106. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi kapcsolatban állnak egymással,

b) ha az a munkaviszony megszûnése, megszüntetése után a kölcsönvevõvel történõ munkaviszony-létesítési

tilalmat vagy korlátozást ír elõ. Nem minõsül e törvény alapján korlátozásnak az olyan megállapodás, amely alapján,

ha a kölcsönzés megszûnésétõl számított három hónapon belül a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönvevõvel

munkaviszonyt létesít, a kölcsönbeadó részére a kölcsönvevõ díjazást fizet.”

20. § (1) Az Mt. 193/P. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kölcsönvevõnek

a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámáról és foglalkoztatási feltételeirõl,

b) a betöltetlen álláshelyekrõl

a nála mûködõ üzemi tanácsot, illetve képviselettel rendelkezõ szakszervezetet rendszeresen, de legalább félévente

egy alkalommal, valamint a nála foglalkoztatott kölcsönzött munkavállalókat folyamatosan a helyben szokásos

módon tájékoztatnia kell.”

(2) Az Mt. 193/P. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 165–165/A. § alkalmazásakor a kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kell különösen a kölcsönvevõnél

a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán az egyenlõ bánásmód érvényesülését, valamint a kölcsönbeadó által

biztosított szociális juttatásokhoz a kikölcsönzések közötti idõtartam alatti hozzáférést.”

21. § Az Mt. a 193/Z. §-t követõen a következõ alcímmel és 194–194/F. §-sal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi

194. § megjelölése 194/G. §-ra változik:

„XII/A. FEJEZET

AZ ISKOLASZÖVETKEZET ÉS TAGJA KÖZÖTT FENNÁLLÓ MUNKAVISZONY SAJÁTOS SZABÁLYAI

194. § (1) A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: szövetkezeti törvény) 55. § (1) bekezdés

e) pontjában foglaltak érdekében az iskolaszövetkezet és nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja egymással

munkaviszonyt létesíthet abból a célból is, hogy az iskolaszövetkezet által harmadik személy részére nyújtott

szolgáltatás teljesítése érdekében a tag a harmadik személynél munkát végezzen. Ez a munkavégzés a szövetkezeti

törvény szerinti személyes közremûködésnek minõsül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony tekintetében e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.

194/A. § (1) A munkaviszonyt határozott idõre kell létesíteni. Ennek során a 79. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) A munkaszerzõdésnek – a 76. § (5)–(6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,

b) a tag által vállalt feladatok körét,
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c) a tag harmadik személynél történõ munkavégzési kötelezettsége teljesítésének idõtartamára járó személyi

alapbérek legkisebb mértékét,

d) azt, hogy a felek a tag munkavégzési kötelezettsége teljesítésérõl a 194/B. § alapján esetenként állapodnak meg,

valamint

e) a felek kapcsolattartásának módját abban az idõszakban, amikor a tag munkavégzési kötelessége szünetel.

(3) A munkaviszony kezdete – ha a felek eltérõen nem rendelkeznek – a munkaszerzõdés megkötésének napja.

(4) Az alatt az idõ alatt, amíg a tag az iskolaszövetkezet vagy harmadik személy részére munkát nem végez, a 151. §-t

nem kell alkalmazni.

(5) A tag részére rendes szabadság nem jár, a munkavégzési kötelezettséggel nem járó idõ azonban nem lehet

kevesebb, mint a tagot a 130–132. § alapján megilletõ szabadság mértéke.

194/B. § (1) A harmadik személynél történõ munkavégzési kötelesség teljesítése megkezdésének feltétele, hogy az

iskolaszövetkezet és tagja a munkavégzési kötelesség megkezdését megelõzõen írásban megállapodjanak:

a) a harmadik személyben,

b) a munkavégzési kötelesség teljesítése során betöltendõ munkakörben,

c) a személyi alapbérben,

d) a munkavégzés helyében,

e) a harmadik személynél történõ munkába lépés napjában, valamint

f) minden, bármely fél által szükségesnek tartott további kérdésben.

(2) Az iskolaszövetkezet a tagot a munkavégzési kötelesség megkezdésével egyidejûleg köteles tájékoztatni:

a) a munkavégzési kötelesség teljesítése során elvégzendõ munkaköri feladat jellemzõirõl (munkaköri leírás),

b) az irányadó munkarendrõl,

c) a bérfizetés napjáról,

d) a munkáltatói utasítást adó személyérõl.

194/C. § (1) A fiatal munkavállaló felett munkáltatói jogkört csak az iskolaszövetkezettel munkaviszonyban álló

személy gyakorolhat.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó esetben, valamint ha az utasítás adására baleset, elemi csapás vagy súlyos kár,

továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegetõ közvetlen és súlyos veszély megelõzése, illetõleg elhárítása

érdekében van szükség, a tag részére munkáltatói utasítást adhat a harmadik személy képviselõje is.

(3) A munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, valamint a kárfelelõsséggel összefüggõ munkáltatói jogokat

kizárólag a szövetkezeti törvény 36. § (5) bekezdése szerinti szabályzatban erre feljogosított személy gyakorolhat.

A munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt személy az utasításadási jog kapcsán felmerült viták kérdésében, valamint az

annak körébe nem tartozó egyéb kérdések tekintetében kapcsolatot tart, közvetít a harmadik személy és a tag között.

(4) A harmadik személy az iskolaszövetkezet képviselõjével, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlójával az

(1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében köteles együttmûködni, így különösen lehetõvé kell

tennie számára a munkavégzés helyére történõ belépést, és a tagot érintõ ügyekben a kért tájékoztatást meg kell

adnia.

194/D. § A tag munkavégzési kötelessége teljesítésének idõtartama alatt a harmadik személy teljesíti azokat

a munkáltatói kötelezettségeket, amelyek

a) a munkavédelemre,

b) a nõk, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására,

c) a munkaidõre, pihenõidõre és ezek nyilvántartására, valamint

d) az egyenlõ bánásmódra

vonatkozó szabályok betartására vonatkoznak.

194/E. § A munkaviszony a 86. § a)–c) pontjában meghatározott eseteken túlmenõen megszûnik a tagsági

jogviszonymegszûnésének idõpontjában.

194/F. § A munkavégzés során a tagnak okozott kárért a munkáltató és a harmadik személy a munkáltatói károkozásra

vonatkozó szabályai alapján, egyetemlegesen felel.”

22. § Az Mt. 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„211. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 6. §-ának hatálybalépését megelõzõ három éven belül megválasztott

üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelemrõl szóló törvény által a munkavédelmi képviselõ

választására meghatározott következõ idõpontig tart.
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(2) A Módtv. hatálybalépését követõen elsõ alkalommal új üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) a Módtv.

hatálybalépésekor mûködõ munkavédelmi képviselõnek a munkavédelemrõl szóló törvénynek a Módtv.

hatálybalépését megelõzõ idõpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésõbb a Módtv.

hatálybalépésétõl számított négy éven belül kell megválasztani.

(3) 2012. január 1-jéig nem köthetõ megállapodás e törvénynek a Módtv. 8. §-ával megállapított 117/C. §-a alapján

azon munkáltató és munkavállaló által, akik között a 117/C. § 2010. december 31-ig hatályos szövege szerint korábban

jött létre megállapodás.

(4) E törvény 117/C. §-ának 2010. december 31-ig hatályos szövege alapján létrejött, munkáltató és munkavállaló

közötti megállapodásokat a Módtv. 8. §-ával bevezetett módosítása nem érinti.

(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idõ szabályait a Módtv. hatálybalépését követõen

kezdõdött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.

(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság elsõ

hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követõen lejáró

fizetés nélküli szabadság megszûnésekor köthetõ.

(7) A XI. fejezetnek a Módtv. 15–20. §-ával módosított rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2011. december 1-jét

követõen létesített munkaviszonyokra kell alkalmazni. E rendelkezések végrehajtása érdekében a kollektív

szerzõdéseket legkésõbb 2011. december 31-ig felül kell vizsgálni.

(8) A Módtv.-vel megállapított XII/A. fejezet rendelkezései nem érintik a Módtv. hatálybalépésének idõpontjában

az iskolaszövetkezet és tagja között fennálló munkaszerzõdéseket, valamint e szerzõdések alapján a harmadik

személynél történõ munkavégzést.”

23. § Az Mt. 212. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„g) a munkaerõ-kölcsönzés egyes szabályairól szóló 2008. november 19-i 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelve.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

24. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban : Kjt.) a következõ 25/E. §-sal egészül ki:

„25/E. § Ha a költségvetési szerv úgy szûnik meg, hogy az alapító szerv döntése alapján a többcélú intézmény valamely

szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja az

e törvény hatálya alá tartozó más munkáltató számára kerül átadásra, a költségvetési szerv

a) átadásra kerülõ szervezeti egységében foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyára a 26. §-t,

b) átadásra nem kerülõ foglalkoztatottja esetében a 25. § (1) bekezdés c) pontját

kell alkalmazni.”

(2) A Kjt. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„80. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka díjazására vonatkozó

szabályai (Harmadik rész, VII. fejezet) közül a 142. §, a 143–143/A. §, a 144. § (6) bekezdése, a 147. § (6)–(7) bekezdése,

a 154. § (1) bekezdésének utolsó két mondata, a 154. § (2) bekezdése, a 155. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve 147. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy a napi munkaidõt, illetve a munkaidõkeretet meghaladóan végzett munka ellenértékeként

szabadidõt csak a kollektív szerzõdés állapíthat meg.”

(3) A Kjt. a következõ 91. §-sal egészül ki:

„91. § Az e törvénynek az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

szóló 2011. évi. CV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 25/E. §-át a Módtv. hatálybalépésekor

folyamatban lévõ ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az alapító szerv a költségvetési szervként mûködõ többcélú

intézmény átalakítására, illetve megszüntetésére irányuló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §

(1) bekezdése szerinti döntését meghozta és a Módtv. hatálybalépésekor a költségvetési szerv megszüntetésére még

nem került sor.”
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

25. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 15. § (5) bekezdés f) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylõjével szemben]

„f) a harmadik országbeli állampolgár

fa) munkavállalási engedély, vagy

fb) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:

Harm.tv.) szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintû képzettséget igénylõ

munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)

nélkül történõ foglalkoztatása,”

[miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetõleg a bíróság a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven

belül jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetõleg jogerõs bírósági határozattal

a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.]

(2) Az Áht. 15. § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támogatás igénylõjét

a) a munkaügyi hatóság munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló törvény szerint

a központi költségvetésbe történõ befizetésre kötelezte,

b) az állami adóhatóság az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogsértés elkövetése miatt az adózás rendjérõl

szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtotta,

c) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ hatóság az (5) bekezdés h) pontjában

meghatározott jogsértés elkövetése miatt az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

törvény alapján bírsággal sújtotta, vagy

d) az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély hiánya miatt közrendvédelmi bírsággal sújtotta,

feltéve, hogy az a)–d) pontokban meghatározott közigazgatási határozat jogerõs, vagy ha annak bírósági

felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a bíróság a keresetet érdemben elutasította.”

26. § Az Áht. a következõ 130. §-sal egészül ki:

„130. § E törvény az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal

szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfelelést szolgálja.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

27. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas

szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkezõ

harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

28. § Az Szt. 141. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

29. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A munkavédelmi képviselõt egyenlõ, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott

munkavédelmi képviselõk személyérõl a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselõk
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megválasztásának, megbízatása megszûnésének, visszahívásának rendjére, mûködési területére a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi

megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi bizottság

megalakításának lehetõségét is.”

30. § Az Mvt. 70/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.”

31. § Az Mvt. a következõ 89. §-sal egészül ki:

„89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követõen elsõ alkalommal új munkavédelmi

képviselõt a Módtv. hatálybalépésekor mûködõ munkavédelmi képviselõnek e törvénynek a Módtv. hatálybalépését

megelõzõ idõpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésõbb a Módtv. hatálybalépésétõl

számított négy éven belül kell megválasztani.”

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

32. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[(1) E törvény hatálya kiterjed]

„a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságra, aki

a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, továbbá harmadik

országbeli állampolgárt vagy fiatal munkavállalót foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a (4) bekezdésben

meghatározott jogviszonyok – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott

munkaviszonyt is – alapján foglalkoztat,”

33. § (1) A Met. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]

„a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére és kötelezõ

tartalmi elemeinek meglétére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve

a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó

rendelkezések,”

[megtartására.]

(2) A Met. 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]

„i) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik

országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó

jogszabályok,”

[megtartására.]

(3) A Met. 3. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]

„r) a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy magyarországi

foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok,”

[megtartására.]

(4) A Met. 3. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:

[A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:]

„s) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:

Harm.tv.) 71. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi”

[megtartására.]

(5) A Met. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az iskolaszövetkezet tagjának az Mt. XII/A. § fejezete alapján történõ munkavégzése tekintetében az

iskolaszövetkezetnél végzett munkaügyi ellenõrzés nem terjed ki az (1) bekezdés k) pontjában foglaltak

megtartásának ellenõrzésére. Az (1) bekezdés a)–j), valamint l)–r) pontjaiban lefolytatott ellenõrzés során a munkaügyi
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hatóság a munkaügyi szabályok betartásának ellenõrzését a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvényben foglalt

eltérõ szabályok figyelembevételével végzi, e körben ellenõrzési jogköre kiterjed a munkáltató iskolaszövetkezeti

jogállásának, valamint a foglalkoztatottak tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállásának ellenõrzésére is.

E rendelkezés nem érinti az iskolaszövetkezet tagja személyes közremûködését igénybevevõ harmadik személy

foglalkoztatónál megvalósuló, az iskolaszövetkezet tagjának nem minõsülõ személy foglalkoztatása szabályai

betartásának ellenõrzését.”

34. § A Met. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A felügyelõ az ellenõrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következõ intézkedésekkel

élhet:

a) megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a 3. § (1) bekezdése a) pontjának elsõ

és második fordulata, továbbá b), e), f), i), k), q) és s) pontjai esetében a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható

fenn, és a sérelem rövid idõn belül nem orvosolható. Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert

a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok

alakszerûségére vagy a jogviszony bejelentésére, illetõleg munkaerõ-kölcsönzés esetén a munkaszerzõdés

kölcsönbevevõ részére történõ átadására vonatkozó rendelkezéseket, a felügyelõ az eltiltás idõtartamára kötelezi

a munkáltatót a Munka Törvénykönyve 151. §-ának (4) bekezdése szerinti díjazásnak a munkavállaló részére történõ

megfizetésére,

b) kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott idõn belül történõ megszüntetésére,

c) kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül

foglalkoztatót a központi költségvetésbe történõ befizetésre a 7/A. §-ban foglaltak szerint,

d) ha az ellenõrzés során tudomására jut, hogy az álláskeresõ részére nyújtott támogatások igénybevétele jogalap

nélküli, azt jelzi a hatáskörrel rendelkezõ állami foglalkoztatási szervnek,

e) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetben javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,

f) szabálysértési eljárást folytat le,

g) az 1. § (5) bekezdése alapján eljárva megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés

napjától történõ fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok

betartására,

h) eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban elõírt engedéllyel,

nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, vagy

i) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó

jogsértés megállapítása esetén a gyermek veszélyeztetettsége miatt jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálatnál.”

35. § A Met. 6/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„6/A. § (1) A felügyelõ köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása

nem mellõzhetõ, ha a foglalkoztató

a) a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó

rendelkezéseket megsértette,

b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben

foglalt bejelentési kötelezettségének,

c) a jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére

vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy

d) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerõ-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

(2) Nem szabható ki munkaügyi bírság, ha

a) a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszûnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó

kötelezettségét a munkaügyi ellenõrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes idõtartamára vonatkozóan

teljesítette,

b) a munkaviszony létesítésének vagy megszûnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget

külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidõben történõ

teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaügyi ellenõrzés megkezdéséig teljes körûen átadta, vagy

c) a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben megállapított

munkabért az eljárás során kitûzött határidõn belül kifizeti.
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(3) Az (1) bekezdésben, a 7. §-ban, vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény

felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt esetben sem szabható ki munkaügyi bírság elsõ ízben,

ha a foglalkoztató természetes személy vagy a hatósági ellenõrzés megkezdésekor a kis- és középvállalkozásokról

szóló törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minõsült. E szabály alkalmazásában, ha a foglalkoztató több

telephellyel vagy munkahellyel rendelkezik, akkor bármelyik telephelyén, munkahelyén elkövetett, illetve ezeken egy

eljárásban feltárt szabálytalanság minõsül elsõ ízben elkövetett jogsértésnek.”

36. § A Met. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Munkaügyi bírság akkor szabható ki, ha a foglalkoztató

a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok

alakszerûségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre vonatkozó, valamint a b), c) d), f), i),

k), l), m) és n) pontjában foglalt rendelkezéseket egy,

b) a foglalkoztató a 3. § (1) bekezdése a) pontjának a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges

jognyilatkozatok kötelezõ tartalmi elemeinek meglétére vonatkozó, valamint az e), g), h) j), o), p), q) és r) pontjában

foglalt rendelkezések bármelyikét több

munkavállaló vonatkozásában megsérti.”

37. § (1) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenõrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg,

hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, EU Kék Kártya, vagy

a Harmtv. szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat, kötelezni kell a központi

költségvetésbe történõ befizetésre a (2)–(7) bekezdésben foglaltak szerint.”

(2) A Met. 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen, a foglalkoztatót a kifizetett munkabér (munkadíj), de legalább

a minimálbér kétszeresének megfelelõ összeg központi költségvetésbe történõ megfizetésére kell kötelezni akkor, ha

a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt úgy foglalkoztat tovább, hogy az engedély érvényességének lejártát

megelõzõen a harmadik országbeli állampolgár számára – amennyiben ezt az engedélyre vonatkozó jogszabály

lehetõvé teszi – új engedély iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtott, azonban a hatóság az ügyben nem

hozott határozatot.”

(3) A Met. 7/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A munkaügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggõ, EU Kék Kártya, illetve

a Harmtv. szerinti, keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélküli foglalkoztatást megállapító, illetve

befizetésre kötelezõ jogerõs határozatát közli az idegenrendészeti hatósággal.”

38. § A Met. 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A munkaügyi hatóság – az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésében meghatározott

jogsértést elkövetett, jogerõs és végrehajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

esetén – bírósági határozattal munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés

a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az

(1) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási

határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra hozza.”

39. § A Met. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvény alkalmazásában a központi költségvetésbe történõ befizetéskor a kötelezõ legkisebb munkabéren

a jogszabályban meghatározott kötelezõ legkisebb munkabér havi mértékét kell érteni.”

40. § A Met. 10. §-a a következõ m) és n) ponttal egészül ki:

[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„m) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni

szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti illegális foglalkoztatás tilalmának, a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt,
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n) a munkaerõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek.”

41. § A Met. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § (1) Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésétõl számított 30. napon a munkaügyi hatóság

a foglalkoztatóknak a Módtv. hatályba lépéséig hatályos 8/C. § (4) és (5) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott

adatai közül törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek közzétételi kötelezettségét – ideértve a folyamatban

lévõ bírósági felülvizsgálattal érintett határozatok adatait is – az Áht. és a Kbt. a Módtv. hatályba lépéséig elõírta.

(2) A munkaügyi hatóság a 8/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettsége a Módtv. hatályba lépését

követõen indult ügyekben feltárt jogsértések esetén irányadó.

(3) A Módtv. 34. § (1) bekezdésével megállapított 6. § (1) bekezdés c) pontjában a 3. § (1) bekezdés s) pontjára

vonatkozó utalást 2011. július 20-ától kell alkalmazni.

(4) A 6/A. § rendelkezéseit a Módtv. hatályba lépését követõen indult ügyekben feltárt jogsértések esetén kell

alkalmazni, a 6/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában továbbá elsõ jogsértésként a Módtv. hatálybalépését követõen

megállapított jogsértés vehetõ figyelembe.”

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

42. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 12. §-a a következõ

(5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Részmunkaidõben történõ munkavégzés esetén a (2) bekezdésben foglalt minimális tényleges bírói mûködési

idõtartamba a részmunkaidõben töltött idõszak a részmunkaidõnek a teljes munkaidõhöz viszonyított arányában

vehetõ figyelembe.”

43. § A Bjt. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott bíró írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a beosztásáról szóló

okiratban heti húsz óra részmunkaidõt kikötni, ha a bíró a kérelem benyújtásakor a Munka Törvénykönyve 138. §-a

(5) bekezdés a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.

(2) A munkáltató a bírónak a munkaidõ egyenlõtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az esetben

tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató a bíró kérésére

köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.

(3) A részmunkaidõ kikötése

a) a fizetés nélküli szabadság megszûnését követõ naptól,

b) ha a bírónak a Munka Törvénykönyve 134. § (3) bekezdés b) pontja alapján ki kell adni rendes szabadságát,

a szabadság leteltét követõ naptól

hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérõ megállapodása hiányában – a rendes szabadság

kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ elsõ munkanapon meg kell kezdeni. Eltérõ megállapodás esetén

a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ harminc napon belül meg kell kezdeni.

(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszûnése elõtt legalább hatvan

nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a bíró köteles tájékoztatni a munkáltatót

a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének idõpontjáról,

továbbá

b) ha egyenlõtlen munkaidõ-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidõ-beosztásra vonatkozó javaslatáról.”

(5) A (3) bekezdés szerinti idõponttól a bírói szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli

vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az idõarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra

való jogosultság a munkaidõ mértékével összefügg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidõben a munkáltató a bírót

a) a kérelem szerinti idõpontig, de

b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig

köteles foglalkoztatni. Ezt követõen a bíró munkaidejét a kérelem benyújtása elõtti mérték szerint, illetményét

az idõarányosság elvének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.

(7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a bírósági vezetõre.”
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44. § (1) A Bjt. 57. § (2) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

[A bírót fel kell menteni,]

„n) ha állami felsõoktatási intézmény rektorává vagy költségvetési szervként mûködõ kutatóközpont vagy

kutatóintézet vezetõjévé nevezik ki.”

(2) A Bjt. 125. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ülnökök megbízatása – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – 4 évre szól.”

(3) A Bjt. 125. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az ülnökök megválasztására a köztársasági elnök által ülnökválasztásra kitûzött idõpontban nem kerül sor,

a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökök megválasztásától számított 30 nap elteltével jár le.

(6) Ha a megválasztott ülnökök száma nem éri el az OIT által megállapított létszámot, az OIT kezdeményezheti

a köztársasági elnöknél a soron kívüli ülnökválasztás kiírását.”

45. § A Bjt. a 138/A. §-t követõen a következõ 138/B. és 138/C. §-sal egészül ki:

„138/B. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 41. §-ával megállapított 12. § (5a) bekezdését a részmunkaidõben

történõ foglalkoztatásnak a Módtv. hatálybalépését követõen ledolgozott idõtartama tekintetében kell alkalmazni.

138/C. § Amely helyi bíróságnál a Módtv. hatályba lépéséig az ülnökök megbízatása lejárt és nem került sor

a törvényben meghatározottak szerint új ülnökválasztásra, annál a helyi bíróságnál – a 125. § (5) bekezdésében

meghatározottak szerinti idõtartamig – az ülnöki feladatokat azon megyei bírósághoz megválasztott ülnökök látják el,

amelynek illetékességi területéhez az érintett helyi bíróság tartozik.”

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

46. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„c) a szállás idõben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termék megszerzésére, ezek

viszontértékesítésére és cseréjére irányuló, fogyasztóval kötött szerzõdésekre, valamint az ezekkel összefüggõ

tájékoztatási követelményekre”

[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

módosítása

47. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 23. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult]

„c) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)

rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel

és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

48. § A Fot. 31. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 2. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

[E törvény hatálya kiterjed – amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a Magyar Köztársaság területén

élõ]

„e) – az anyasági támogatás (IV. fejezet) kivételével – a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és

tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkezõ és a polgárok személyi adatainak és
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lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

harmadik országbeli állampolgárra.”

50. § A Cst. 53. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés e) pont.”

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

51. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[A törvény hatálya – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed]

„b) a (2) bekezdésben meghatározott felnõttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség

nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra.”

52. § Az Fktv. 4. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a felnõttképzéssel kapcsolatos feladatai körében rendeletben határozza meg]

„c) az intézmény-, vagy programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás bejelentésének

elmulasztása miatt fizetendõ bírság mértékét, valamint a bírságfizetési kötelezettség részletes”

[szabályait.]

53. § Az Fktv. 10. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az állami foglalkoztatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben a felnõttképzést folytató intézményt

a nyilvántartásból törli.”

54. § Az Fktv. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Ha a felnõttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett

változás átvezetését a jogszabályban meghatározott határidõben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT bírságot

szab ki. A bírság mértékét és a fizetési kötelezettség részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg. Amennyiben

az intézmény az adatváltozásnak a tanúsítványon való átvezetését a FAT bírságot megállapító határozata ellenére

továbbra sem kezdeményezi, a FAT az intézményakkreditációt visszavonja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket az adatváltozásnak a programakkreditációs tanúsítványon

történõ átvezetésére is alkalmazni kell.”

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását

és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

55. § (1) Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló

eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Euüt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A közösségi szinten mûködõ vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a velük

való konzultációhoz fûzõdõ jogának erõsítése érdekében valamennyi közösségi szinten mûködõ vállalkozásnál, illetve

vállalkozáscsoportnál a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem szerint európai üzemi tanácsot kell létesíteni,

vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárást kell kialakítani. Erre vonatkozó

megállapodás esetén, vagy megállapodás hiányában az európai üzemi tanács kialakítására, illetve a munkavállalók

tájékoztatását és a velük való konzultációt biztosító eljárásra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkavállalók

tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a módozatait úgy kell meghatározni és alkalmazni, hogy azok

biztosítsák a hatékonyságot, és lehetõvé tegyék a vállalkozáson vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony

döntéshozatalt.”

(2) Az Euüt. 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoportba tartozó bármely vállalkozás vezetése, a közösségi szinten

mûködõ vállalkozás és vállalkozáscsoport központi vezetése vagy feltételezett központi vezetése felelõs a különleges
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tárgyaló testület tárgyalásainak megindításához nélkülözhetetlen – különösen a vállalkozás vagy a vállalkozáscsoport

szerkezetére és létszámára vonatkozó – információk megszerzéséért és az érdekelt felek (munkavállalók és

képviselõik) részére történõ továbbításáért. E kötelezettség a munkavállalói létszám tekintetében különösen a 2. §

(1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt információkra vonatkozik.”

56. § (1) Az Euüt. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„e) konzultáció: a munkavállalói képviselõk és a központi vezetés, illetve bármely megfelelõ vezetési szint közötti

párbeszéd kialakítása és véleménycseréje olyan idõben, módon és tartalommal, ami lehetõvé teszi a munkavállalók

képviselõinek, hogy a vezetés felelõsségének sérelme nélkül a konzultáció tárgyául szolgáló javasolt intézkedésekrõl

kapott információk alapján ésszerû idõn belül, a közösségi szinten mûködõ vállalkozáson vagy közösségi szinten

mûködõ vállalkozáscsoporton belül figyelembe vehetõ véleményt alkothassanak;”

(2) Az Euüt 2. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„i) tájékoztatás: adatok munkavállalók képviselõinek megfelelõ idõben, módon és tartalommal történõ továbbítása

a munkáltatók által annak érdekében, hogy azok megismerhessék és megvizsgálhassák az adott tárgykört, amely

lehetõvé teszi a munkavállalók képviselõi számára a lehetséges hatások alapos elemzését és szükség esetén

a konzultációk elõkészítését a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport illetékes szervével.”

(3) Az Euüt. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek ugyanazon vállalkozáscsoport két vagy több vállalkozása is

megfelel, az ellenkezõ bizonyításáig a (3) bekezdésben foglalt sorrendet kell figyelembe venni az ellenõrzõ vállalkozás

meghatározásánál. A (2) bekezdés alkalmazásában az ellenõrzõ vállalkozás szavazással és kinevezéssel kapcsolatos

jogai magukban foglalják bármely másik ellenõrzött vállalkozás jogait, valamint bármely a saját nevében, de az

ellenõrzõ vállalkozás vagy bármely egyéb ellenõrzött vállalkozás részérõl eljáró személynek vagy testületnek a jogait.”

(4) Az Euüt. 2. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssekkel egészül ki:

„(7) Annak meghatározása során, hogy egy vállalkozás „ellenõrzõ vállalkozásnak” minõsül-e, annak a tagállamnak

a jogát kell alkalmazni, amelynek joga a vállalkozásra nézve irányadó. Ha a vállalkozásra nézve irányadó jog nem

valamely tagállam joga, az alkalmazandó jog annak a tagállamnak a joga, amelynek területén a vállalkozás képviselõje,

illetve ilyen képviselõ hiányában a legnagyobb számú munkavállalót foglalkoztató vállalkozáscsoportjának központi

vezetése található.

(8) A (2) és a (3) bekezdéstõl eltérõen, ha a vállalkozás a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl szóló

2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikk (5) bekezdés a) vagy c) albekezdésében említett társaság, az

érdekeltségébe tartozó másik vállalkozás tekintetében nem minõsül ellenõrzõ vállalkozásnak.

(9) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában elõírt küszöbértékeket a tárgyévet megelõzõ két évben foglalkoztatottaknak

a részmunkaidõs foglalkoztatottakat is magában foglaló átlagos statisztikai létszáma alapján kell meghatározni.”

57. § Az Euüt. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A különleges tárgyaló testület tagjait a közösségi szinten mûködõ vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok által

alkalmazott munkavállalók közül kell kijelölni. A tagokat az adott tagállamban a vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport

által alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell meghatározni úgy, hogy a különleges tárgyaló testületben

minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy

helyet kell biztosítani. A különleges tárgyaló testület tagjának jelölésével egyidejûleg gondoskodni kell póttag

jelölésérõl is.

(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott

munkavállalói létszám

a) legalább huszonöt, de kevesebb, mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,

b) legalább ötven százalékát, de kevesebb, mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,

c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három

munkavállalói képviselõ küldhetõ a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon

felül.”
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58. § (1) Az Euüt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A központi vezetés a különleges tárgyaló testület megalakítását követõen haladéktalanul tájékoztatja a közösségi

szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport valamennyi telephelyének, illetve vállalkozásának vezetõjét,

a munkavállalók képviseleti szerveit, valamint a munkavállalók és a munkaadók illetékes európai szervezeteit

a különleges tárgyaló testület tagjainak névsoráról, címérõl, és a tárgyalások megindításáról.

A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján közzéteszi azokat az

elektronikus levelezési címeket, amelyeken a tájékoztatást teljesíteni kell.”

(2) Az Euüt. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A különleges tárgyaló testület a központi vezetéssel való tárgyalást megelõzõen külön ülést tarthat, amelyen

szakértõ közremûködését veheti igénybe. Szakértõként elismert és illetékes, közösségi szinten mûködõ munkavállalói

szervezetek képviselõi is felkérhetõk. E szakértõk és a munkavállalói szervezetek képviselõi a különleges tárgyaló

testület kérésére tanácsadói minõségben vesznek részt a tárgyalásokon.

(5) A különleges tárgyaló testület a szavazatok legalább kétharmados többségével dönthet úgy, hogy nem kezdi meg

a (2) bekezdésben foglalt tárgyalásokat, illetve megszünteti a már megkezdett tárgyalásokat. E döntés a 7–8. §-ban

szabályozott megállapodás megkötését célzó eljárást is megszünteti. A döntést tartalmazó iratot a különleges

tárgyaló testület elnökének és egy tagjának aláírásával a központi vezetésnek haladéktalanul meg kell küldeni.”

(3) Az Euüt. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A különleges tárgyaló testületnek a központi vezetés valamennyi ülése elõtt és azt követõen is jogában áll

a központi vezetés részvétele nélkül ülésezni. Az üléseken biztosítani kell a különleges tárgyaló testület számára

a tájékoztatásához szükséges eszközöket.”

59. § Az Euüt. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport szerkezetének

jelentõs megváltozása – különösen egyesülés, meghatározó befolyás szerzése vagy szétválás – esetén, feltéve, hogy

a) a hatályban lévõ megállapodások erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak, vagy

b) az alkalmazandó két vagy több megállapodás rendelkezései összeegyeztethetetlenek,

a központi vezetés saját kezdeményezésére, vagy legalább két tagállamban mûködõ, legalább két vállalkozásnál vagy

telephelyen foglalkoztatott száz munkavállalónak, illetve e munkavállalók képviseleti szerveinek írásbeli indítványára

tárgyalásokat kezdeményez az európai üzemi tanács létrehozására, vagy a munkavállalók tájékoztatását és a velük

való konzultációt szolgáló tárgyalások kialakítására. A tárgyalásokra az e §-ban foglalt eltérésekkel a 3–6. §

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a különleges tárgyaló testület tagjai:

a) a 4. § (2) és (3) bekezdése alapján kijelölt tagok, valamint

b) a meglévõ európai üzemi tanács, illetve a meglévõ európai üzemi tanácsok legalább három tagja.

(3) A tárgyalások idõtartama alatt a meglévõ európai üzemi tanács, illetve a meglévõ európai üzemi tanácsok az

európai üzemi tanácsok tagjai és a központi vezetés között létrejött megállapodás alapján esetlegesen kiigazított

szabályok szerint folytatják mûködésüket. E megállapodásra a 7–8/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Ha a tárgyalások során bármely okból – ideértve a 9. §-ban foglalt eseteket is – nem jön létre megállapodás, az

európai üzemi tanács megalakítására és mûködésére a 10–23. §-ban foglalt rendelkezések irányadók.”

60. § (1) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,

a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]

„b) az európai üzemi tanács összetételét, tagjainak számát, a póttagok számát, a tisztségek elosztását – lehetõség

szerint figyelembe véve a munkavállalók munkakör, beosztás és nem szerinti kiegyensúlyozott elosztásának

szükségességét, valamint az európai üzemi tanács megbízatásának idõtartamát;

c) az európai üzemi tanács jogkörét és a tájékoztatására, a vele való konzultációra vonatkozó eljárás rendjét, valamint

– tiszteletben tartva a 16. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat – az európai üzemi tanács és a nemzeti munkavállalói

képviselõi testületek tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció közötti kapcsolat módozatait;”
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(2) Az Euüt. 7. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,

a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]

„f) a megállapodás hatálybalépésének idõpontját, idõbeli hatályát, a megállapodás módosításának vagy

megszüntetésének módjait, és azokat az eseteket, amikor a megállapodást újra kell tárgyalni, továbbá a megállapodás

újratárgyalása során követendõ eljárást – ideértve az átmeneti rendelkezéseket is –, valamint a közösségi szinten

mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkezõ változások követésével kapcsolatos

kikötéseket;”

(3) Az Euüt. 7. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Amennyiben a központi vezetés és a különleges tárgyaló testület európai üzemi tanács létrehozásában állapodik meg,

a megállapodást írásba kell foglalni. Ennek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:]

„g) szükség szerint az Európai Üzemi Tanácson belül létrehozott ügyvezetõ bizottság összetételét, kinevezési

eljárásait, feladatait és ülésezési rendjét.”

(4) Az Euüt. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az európai üzemi tanács és a munkavállalói képviselõi testületek tájékoztatása, valamint a velük folytatott

konzultáció közötti kapcsolatra vonatkozó szabályozást az e §-ban, illetve a 8. §-ban szabályozott megállapodás

állapítja meg. E megállapodás nem lehet ellentétes a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó rendelkezéseivel.”

61. § Az Euüt. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A 7–8. §-ban szabályozott megállapodás megkötésérõl a különleges tárgyaló testület tagjai egyszerû

szótöbbséggel határoznak.”

62. § Az Euüt. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az európai üzemi tanács tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan kell

meghatározni úgy, hogy az európai üzemi tanácsban minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott

munkavállalók számának minden tíz százaléka után egy helyet kell biztosítani. Az európai üzemi tanács tagjának

jelölésével egyidejûleg gondoskodni kell póttag jelölésérõl is.

(3) Ha az adott tagállamban a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport által foglalkoztatott

munkavállalói létszám

a) legalább huszonöt, de kevesebb mint ötven százalékát foglalkoztatják, további egy,

b) legalább ötven százalékát, de kevesebb mint hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további két,

c) legalább hetvenöt százalékát foglalkoztatják, további három,

munkavállalói képviselõ küldhetõ a különleges tárgyaló testületbe a (2) bekezdés alapján meghatározható létszámon

felül.”

63. § Az Euüt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az európai üzemi tanács tevékenységei koordinálásának biztosítása és a rendkívüli körülmények hatékony

kezelése érdekében legalább három, legfeljebb öttagú ügyvezetõ bizottságot választ, amelynek tagja az európai

üzemi tanács elnöke. Az ügyvezetõ bizottságnak rendelkeznie kell mindazokkal a feltételekkel, amelyek lehetõvé

teszik azt, hogy tevékenységét rendszeresen ellássa.”

64. § (1) Az Euüt. 16. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A munkavállalók tájékoztatásának és a velük való konzultációnak a megvitatott téma függvényében a megfelelõ

vezetési és képviseleti szinten kell történnie. Az európai üzemi tanács hatásköre, tevékenységi köre, valamint

a munkavállalók e törvény hatálya alá tartozó tájékoztatása és a velük való konzultáció kizárólag a transznacionális

kérdésekre terjedhet ki.

(4) Transznacionálisnak tekintendõ minden olyan kérdés, amely

a) a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport egészét, vagy

b) a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoport két különbözõ

tagállamban található legalább két telephelyét vagy vállalkozáscsoportjához tartozó vállalkozását

érinti. Transznacionálisnak tekinthetõ az a kérdés is, amely az érintett tagországok számától függetlenül a közösségi

munkavállalókra gyakorolt lehetséges hatása szempontjából jelentõs, illetve amely a tevékenységek tagállamok
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közötti átruházásával jár. Valamely kérdés transznacionális jellegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni

a kérdés lehetséges hatásaira, és a kérdés által érintett vezetési és képviseleti szintre.”

(2) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetérõl és annak várható alakulásáról

történõ tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]

„d) a befektetések, illetve a befektetési programok helyzete és annak várható fejlõdési iránya;”

(3) Az Euüt. 16. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy vállalkozáscsoport gazdasági helyzetérõl és annak várható alakulásáról

történõ tájékoztatás és konzultáció tárgykörébe tartoznak különösen]

„i) vállalkozások, telephelyek vagy a mûködés szempontjából lényeges üzem-, illetve üzletrészek tevékenységének

csökkentése, leépítése, bezárása vagy megszüntetése;”

65. § (1) Az Euüt. 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti ülést a központi vezetésnek, vagy a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy

vállalkozáscsoport megfelelõ szintû vezetésének a jelentése alapján a lehetõ legrövidebb idõn belül kell megtartani.

Az európai üzemi tanács és az ügyvezetõ bizottság jogosult a felmerült kérdésekrõl az ülés végén, illetve azt követõen

ésszerû idõn belül véleményt nyilvánítani.”

(2) Az Euüt.17. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az európai üzemi tanács és ügyvezetõ bizottság – ideértve a 17. § (2) bekezdése szerint kibõvített ügyvezetõ

bizottságot is – jogosult a központi vezetéssel tartandó tárgyalást megelõzõen a vezetés részvétele nélkül ülésezni.

(6) Az e § szerint folyó tájékoztatás és konzultáció nem sértheti 1. § (1) bekezdésében szabályozott elveket és

a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket.”

66. § Az Euüt. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § Az európai üzemi tanácsnak a létrehozását követõ négy év eltelte után meg kell vizsgálnia annak lehetõségét,

hogy tárgyalásokat kezdeményez a 7–8. §-ban szabályozott megállapodás megkötésére, vagy továbbra is alkalmazza

a 10–23. §-ban foglalt rendelkezéseket.”

67. § Az Euüt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) Az európai üzemi tanács, valamint a különleges tárgyaló testület belföldön foglalkoztatott tagjának és

póttagjának munkajogi védelmére az üzemi tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

(2) Az európai üzemi tanács tagjai együttesen képviselik – az egyéb munkavállalói érdekképviseleti és részvételi

szervezetek hatáskörének sérelme nélkül – a közösségi szinten mûködõ vállalkozás vagy közösségi szinten mûködõ

vállalkozáscsoport munkavállalóinak az érdekeit, és rendelkeznek az európai üzemi tanács számára biztosított jogok

gyakorlásához szükséges eszközökkel, ideértve a munkavállalók tájékoztatásához és a velük történõ konzultációhoz

való jogok megsértésével kapcsolatos jogviták megindítását is.

(3) Az európai üzemi tanács tagjai a telephelyeken, illetve a közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoporthoz tartozó

vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók képviselõit, illetve ilyen képviselõk hiányában a munkavállalók

közösségét a 19. § sérelme nélkül tájékoztatják a tájékoztatási és konzultációs eljárás tartalmáról és eredményérõl.

(4) Az európai üzemi tanács tagjai megbízatásuk lejártát követõen kötelesek beszámolni a telephelyeken, illetve

a közösségi szinten mûködõ vállalkozáscsoporthoz tartozó vállalkozásokban alkalmazott munkavállalók

képviselõinek, illetve ilyen képviselõk hiányában a munkavállalók közösségének.”

68. § Az Euüt. a következõ 21/A–21/C. §-sal egészül ki:

„21/A. § A konzultációnak lehetõvé kell tennie a munkavállalók képviselõi számára, hogy tárgyalhassanak a központi

vezetéssel, valamint írásban, indoklással ellátott választ kaphassanak bármely általuk kibocsátott véleményre és

észrevételre.

21/B. § (1) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjainak joguk van ahhoz, hogy képzésben

részesüljenek feltéve, hogy ez a nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkájukhoz szükséges. A képzésre

fordítható idõ minimális mértékét a felek megállapodásban rögzíthetik.

(2) A nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkához szükséges képzésnek kell tekinteni különösen azt

a képzést, amely a közösségi szinten mûködõ vállalkozás, illetve vállalkozáscsoport nemzetközi struktúrájának,

stratégiájának, jogi és munkaügyi kapcsolatai hátterének megértéséhez, az európai üzemi tanács tevékenységének
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gyakorlati követelményeihez – ideértve a kommunikációs ismereteket és az idegen nyelvtudást – kapcsolódó igények

kielégítéséhez szükséges ismeretek elsajátítására irányul.

(3) A képzésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a képzési igényekre, a képzés tartalmára, valamint egyéb

lényeges adataira vonatkozó információkat, továbbá azokat az indokokat, amelyek alátámasztják azt, hogy a képzés

a nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkához szükséges.

(4) A képzésre irányuló kérelem nem utasítható vissza abban az esetben, ha a képzés a különleges tárgyaló testület és

az európai üzemi tanács tagjainak nemzetközi környezetben végzett képviselõi munkájukhoz ésszerûen szükséges.

(5) A különleges tárgyaló testület és az európai üzemi tanács tagjait a képzés idejére távolléti díjuk illeti meg.

21/C. § (1) Az európai üzemi tanács tájékoztatása és a vele folytatott konzultáció a nemzeti munkavállalói képviseleti

testületek tájékoztatásához és konzultációjához kapcsolódik, tiszteletben tartva hatáskörüket, tevékenységi köreiket,

az 1. § (1) bekezdésében és a 16. § (3) bekezdésében szabályozott elveket. Ha az európai üzemi tanács hatáskörébe

tartozó kérdésrõl a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján a nemzeti munkavállalói képviseleti

szerveket is tájékozatni kell, a tájékoztatást számukra egy idõben kell megadni.

(2) Ha a munkaszervezésre vagy a munkaszerzõdésekre jelentõs mértékben kiható döntések meghozatala várható,

a 7–8. §-ban szabályozott megállapodás ilyen tartalmú rendelkezése hiányában a tájékoztatást és konzultációt az

európai üzemi tanácsban és a nemzeti munkavállalói képviselõi testületekben is meg kell adni, illetve le kell folytatni.”

69. § Az Euüt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az európai üzemi tanács létesítésére, a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás

kialakítására irányuló megállapodással, valamint az európai üzemi tanácsra, a különleges tárgyaló testület, európai

üzemi tanács és tagjainak e törvényben szabályozott jogaira és kötelezettségeire vonatkozó törvényi

rendelkezésekkel kapcsolatos, az 1. § (3) bekezdésében felsoroltak és az európai üzemi tanács, annak az európai üzemi

tanács tagjai, a munkavállalók, az üzemi tanács, valamint a szakszervezet közötti jogvitában a bíróság tizenöt napon

belül nemperes eljárásban határoz.”

70. § Az Euüt. a következõ 23/A–23/B. §-sal egészül ki:

„23/A. § (1) A 6/A. § és az abból fakadó kötelezettségek kivételével e törvényt nem kell alkalmazni azokra a közösségi

szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében

a) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerõre

vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK

irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, vagy

b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló, a teljes munkaerõre

vonatkozó megállapodást vagy megállapodásokat a 94/45/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése vagy a 97/74/EK

irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerint kötötték, és e megállapodás vagy megállapodások kiigazítására a vállalkozás

vagy a vállalkozáscsoport szerkezetében bekövetkezett módosítások miatt került sor, tekintet nélkül a kiigazítás

idõpontjára.

(2) Azokra a közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében a 94/45/EK

irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást

a) 2009. június 5. és 2011. június 5. között írták alá, vagy

b) 2009. június 5. és 2011. június 5. között módosították,

ellenkezõ kikötés hiányában e törvény – megállapodás aláírásakor vagy módosításakor hatályos – rendelkezéseit kell

alkalmazni. Ettõl eltérõen e közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve közösségi szinten mûködõ

vállalkozáscsoportokra e törvény 6/A. §-át és az abból fakadó kötelezettségeket is alkalmazni kell.

(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodások hatályukat vesztik, a felek közösen dönthetnek azok

megújításáról vagy módosításáról. Ilyen döntés hiányában e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett megállapodásokban a munkavállalók tájékoztatásának és a velük való

konzultáció módozatait úgy kell értelmezni, hogy azok biztosítsák a hatékonyságot, és lehetõvé tegyék a vállalkozáson

vagy vállalkozáscsoporton belüli hatékony döntéshozatalt.

23/B. § E törvényt kell alkalmazni azokra a közösségi szinten mûködõ vállalkozásokra, illetve vállalkozáscsoportokra is,

amelyek esetében

a) a 94/45/EK irányelv 6. cikke szerint megkötött megállapodást 1996. szeptember 22. és 2009. június 5. között írták

alá, és 2009. június 5. és 2011. június 5. között nem módosították, valamint
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b) a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról szóló megállapodást 2011. június

6-án vagy azt követõen írták alá.”

71. § Az Euüt. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § E törvény az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintû vállalkozások és vállalkozáscsoportok

munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május 6-i

2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.”

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

72. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizetõ által bejelentett adatok közül

a munkáltató, kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási

jogviszonyának kezdetét, kódját, megszûnését, a biztosítás szünetelésének idõtartamát, a heti munkaidõt és

a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése idõpontját, illetve az adózó valamennyi általa ismert pénzforgalmi

jelzõszámát, továbbá a (11) bekezdésben foglalt adatokat haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés szerinti feldolgozást

követõen elektronikus úton közli a munkaügyi hatósággal. Az állami adóhatóság az országos, illetve ágazati

érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából, a megállapításra külön törvényben feljogosított

hatóság igénylése alapján 15 napon belül elektronikus úton megküldi a (3) bekezdésben meghatározott adatok közül

a munkáltató fõ tevékenységének 1893/2006/EK rendelet szerinti besorolását, ezenkívül az ágazati

érdekegyeztetésben történõ részvétel megállapítása céljából a munkáltató bevallásában szereplõ, a tárgyévet

megelõzõ második évi éves nettó árbevételére vonatkozó adatokat. Az állami adóhatóság az egyszerûsített

foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, munkáltató által bejelentett adatokat a feldolgozást követõen

haladéktalanul – elektronikus úton – megküldi a munkaügyi hatóságnak, az állami foglalkoztatási szervnek, valamint

az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának.”

(2) Az Art. 16. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az iskolaszövetkezetnek a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján biztosítottnak nem minõsülõ,

az 1992. évi XXII. törvény 194/A. § (2) bekezdése szerint megkötött munkaszerzõdéssel létesített munkaviszony

keretében személyesen közremûködõ tagja esetében – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a munkáltató

iskolaszövetkezet az állami adóhatóság felé köteles a munkaszerzõdés megkötésének napján bejelenteni

a) a munkáltató (iskolaszövetkezet) adószámát,

b) a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,

c) nappali tagozatos tanuló, hallgató iskolaszövetkezeti tag munkavállaló esetében a diákigazolvány azonosító

számát.

(12) Az iskolaszövetkezet munkáltató bejelentési kötelezettségét az egyszerûsített foglalkoztatás bejelentésével

azonos módon

a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül vagy

b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesíti.”

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

73. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés g) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet, aki]

„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerõssé vált közigazgatási vagy

bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti

mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerõssé vált közigazgatási

vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történõ befizetésre kötelezéssel, vagy

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal

sújtott jogszabálysértést követett el;”
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74. § A Kbt. a következõ 403/D. §-sal egészül ki:

„403/D. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény 73. §-ával megállapított 60. § (1) bekezdés g) pontját a 2011. július 20-át követõen megkezdett

közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

75. § A Kbt. 407. §-a kiegészül a következõ j) ponttal:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„j) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra

és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 7. cikk (1) bekezdés b) pontja.”

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosítása

76. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 28. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:

a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkezõ családtagja,

b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár,

c) a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, valamint

d) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)

rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár.”

77. § Az Etv. a következõ 68. §-sal egészül ki:

„68. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi CV. törvény 76. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdést a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

78. § Az Etv. 69. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„f) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés d) pont.”

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

79. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 39. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal

egészül ki:

[Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsõoktatási intézményben

tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben. Ez a jog megilleti]

„e) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával)

rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt.”

80. § Az Ftv. 175. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:]

„c) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés c) pont.”
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A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény módosítása

81. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. § b) pontja a következõ bi)–bj) alpontokkal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában

b) családtag:]

„bi) az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai

Unió más tagállamának hatósága elõtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,

bj) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai

Unió más tagállamának hatósága elõtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;”

82. § Az Szmtv. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az EGT-állampolgár, valamint a családtag a Magyar Köztársaság területén lévõ elsõ lakóhelyét, korábbi szokásos

tartózkodási hely szerinti országát a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos

eljárásban jelenti be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény rendelkezéseinek

megfelelõen.”

83. § Az Szmtv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy a Magyar Köztársaság

területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró

hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.”

84. § Az Szmtv. 39. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 38. § (1) bekezdése alapján elrendelt beutazási és tartózkodási tilalom ellen jogorvoslatnak nincs helye.”

85. § Az Szmtv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a beutazási és tartózkodási tilalmat a 38. § (1) bekezdése alapján rendelték el, a határozat rendelkezõ részét

jogszabályban meghatározott honlapon kell közzétenni. A közzététel napján a határozatot közöltnek kell tekinteni.”

86. § (1) Az Szmtv. 76. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti résznyilvántartások

az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következõ adatokat tartalmazzák:]

„a) a születési és házassági nevet, a személyi azonosítót és a regisztrációs igazoláson szereplõ lakcímet, korábbi

szokásos tartózkodási hely szerinti országát,”

(2) Az Szmtv. 76. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A tartózkodási jogot igazoló okmányokkal kapcsolatos, a 75. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti résznyilvántartások

az érintettek tartózkodási jogot igazoló okmányával kapcsolatos következõ adatokat tartalmazzák:]

„f) a regisztrációt, illetve a tartózkodási jogot igazoló okmány leadásának tényét, idõpontját, a következõ szokásos

tartózkodási hely szerinti országát”

87. § Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény]

„e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet”

[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]
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A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény módosítása

88. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:

Harmtv.) 2. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„k) munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – a Munka Törvénykönyvérõl

szóló 1992. évi XXII. törvény 193/C. § b) pontjában meghatározott kölcsönbeadót is ideértve – amelynek javára, vagy

irányítása alatt a foglalkoztatására sor kerül;”

(2) A Harmtv. 2. §-a a következõ o)–s) pontokkal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„o) foglalkoztatás: a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában

foglaló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján történõ, valamely munkáltató javára, vagy irányítása alatt végzett

tevékenység;

p) magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás: olyan személy foglalkoztatása legalább a harmadik országbeli

állampolgár részére fizetendõ minimális díjazás mértékének kiszámítási módjáról szóló jogszabályban meghatározott

mértékû ellenérték fejében, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges felsõfokú szakmai képesítéssel;

q) felsõfokú szakmai képesítés: a felsõfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító felsõfokú képesítés, amely

a munkaszerzõdésben vagy a kötelezõ érvényû állásajánlatban meghatározott szakma vagy ágazat szempontjából

szükséges felsõfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettséggel egyenértékû;

r) EU Kék Kártya: olyan engedély, amely magas szintû képzettséggel rendelkezõ birtokosát valamely tagállam

területén történõ tartózkodásra és egyúttal magas szintû képzettséget igénylõ, a 20/C. §-ban foglalt feltételek szerinti

munkavállalásra jogosítja;

s) különösen kizsákmányoló foglalkoztatási feltételek: olyan feltételek – a nemi vagy egyéb alapú megkülönböztetésbõl

származó feltételeket is beleértve –, amelyek feltûnõen aránytalanul eltérnek a legálisan foglalkoztatott munkavállalók

foglalkoztatási feltételeitõl, amely eltérés különösen a munkavállalók egészségét és biztonságát érinti, és sérti az

emberi méltóságot.”

89. § A Harmtv. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Három hónapot meghaladó tartózkodás céljából az a harmadik országbeli állampolgár utazhat be, illetve három

hónapot meghaladó idõtartamig az a harmadik országbeli állampolgár tartózkodhat a Magyar Köztársaság területén, aki]

„b) rendelkezik

ba) három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal,

bb) tartózkodási engedéllyel,

bc) bevándorlási engedéllyel,

bd) letelepedési engedéllyel,

be) ideiglenes letelepedési engedéllyel,

bf) nemzeti letelepedési engedéllyel,

bg) EK letelepedési engedéllyel, vagy

bh) EU Kék Kártyával;”

90. § A Harmtv. 18. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az EU Kék Kártya kiadását meg kell tagadni,ha a harmadik országbeli állampolgár nem felel meg a 20/A. §

(1) bekezdésében foglalt valamely feltételnek.

(1b) Az EU Kék Kártya meghosszabbítását meg kell tagadni, illetve a kiadott EU Kék Kártyát vissza kell vonni, ha

a harmadik országbeli állampolgár

a) nem felel meg vagy az EU Kék Kártya kiadásakor nem felelt meg a 20/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely

feltételnek,

b) a munkakörhöz szükséges felsõfokú szakmai képesítéssel nem rendelkezik,

c) megélhetése a Magyar Köztársaság területén nem biztosított, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár oly

módon nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, hogy az e) vagy f) pontban foglalt feltételek nem valósulnak

meg,
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d) a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy

a tartózkodási cél vonatkozásában az eljáró hatóságot megtévesztette, illetve tartózkodásának célja az

engedélyezettõl eltér,

e) legalább egymást követõ három hónapon keresztül nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban,

f) foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az EU Kék Kártya érvényességi ideje alatt legalább két alkalommal megszûnt,

vagy

g) az EU Kék Kártya kiadását követõ két évben elõzetes írásbeli engedély nélkül végzett a korábban

engedélyezettektõl eltérõ munkát.”

91. § (1) A Harmtv. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Keresõtevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek

tartózkodási célja, hogy]

„a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges

munkát végezzen;”

(2) A Harmtv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti keresõtevékenységet – ha e törvény másképpen nem rendelkezik – az a harmadik

országbeli állampolgár folytathat, aki

a) szezonális munkavállalási vízummal, vagy

b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, továbbá az, aki

c) keresõtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási

engedéllyel, vagy

d) EU Kék Kártyával

rendelkezik.”

92. § A Harmtv. a következõ 20/A–20/C. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kap, aki

a) a 13. § (1) bekezdés a), d), valamint h)–i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és nem állnak fenn

a (2) bekezdésben, valamint a 18. § (1b) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró okok,

b) foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekbõl

támogatott,

c) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minõsül, vagy kérelmezte azt minden olyan idõszakra

vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredõen nem minõsül biztosítottnak, és

d) a Magyar Köztársaság területén valós lakcímadatot szálláshelyként bejelentett.

(2) Nem kaphat EU Kék Kártyát:

a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy

a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítõ védelmet kért;

b) akit a Magyar Köztársaság menekültként ismert el, vagy ideiglenes vagy kiegészítõ védelemben részesített,

c) a befogadott,

d) az a harmadik országbeli állampolgár, aki kutatás céljából kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik,

e) a külön törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy,

f) az a harmadik országbeli állampolgár, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott huzamos tartózkodói jogállást

igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezik,

g) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a kereskedelem és befektetések terén tevékenykedõ természetes

személyek egyes kategóriáinak beutazását és tartózkodását megkönnyítõ nemzetközi megállapodásban foglalt

kötelezettségvállalás alapján utazott be a Magyar Köztársaság területére,

h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Magyar Köztársaság területén szezonális munkavállalási vízummal

tartózkodik, illetve az Európai Unió más tagállamában szezonális munkát végez,

i) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történõ kiküldetésérõl szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki a Magyar Köztársaság

területén kiküldetésben tartózkodik.

(3) Az EU Kék Kártyát legalább egy évre kell kiállítani. Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló szerzõdés ennél

rövidebb idõtartamra szól, akkor az EU Kék Kártyát a foglalkoztatásra irányuló szerzõdés szerinti jogviszony

idõtartamát három hónappal meghaladó idõtartamra kell kiállítani.
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(4) Az EU Kék Kártya érvényességi ideje legfeljebb négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel

meghosszabbítható.

20/B. § Az Európai Unió tagállama által magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából kiadott tartózkodási

engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártyát kaphat, ha

a) az EU Kék Kártyát kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerûen tartózkodott és

b) rendelkezik a 20/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételekkel.

20/C. § Az EU Kék Kártya a kiadásától számított két éves idõszak alatt kizárólag

a) a kiadását megalapozó munkaviszonyban, vagy

b) hazai foglalkoztatáspolitikai érdek mérlegelése alapján engedélyezett munkaviszonyban

való, magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalásra jogosít.”

93. § (1) A Harmtv. 29. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]

„e) jelentõs bûnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdekbõl az ügyész, a bíróság, illetve a rendvédelmi és

nemzetbiztonsági szerv indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, illetve rá tekintettel más harmadik

országbeli állampolgárt, aki bûncselekmény felderítése érdekében a hatóságokkal – a bizonyítást jelentõsen elõsegítõ

módon – együttmûködik;”

(2) A Harmtv. 29. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel kell ellátni]

„f) a bíróság indítványára azt a harmadik országbeli állampolgárt, akit különösen kizsákmányoló foglalkoztatási

feltételek mellett, illetve azt a kiskorú, harmadik országbeli állampolgárt, akit érvényes tartózkodási engedély vagy

más, tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztattak.”

(3) A Harmtv. 29. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje]

„d) az (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben legfeljebb hat hónap, amely alkalmanként legfeljebb hat hónappal

meghosszabbítható, a harmadik országbeli állampolgár által a munkáltatójával szemben az elmaradt járandóságának

kifizetése érdekében indított eljárás jogerõs befejezéséig.”

94. § (1) A Harmtv. 30. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

[Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kell ellátni azt a harmadik országbeli állampolgárt,]

„k) aki az Európai Unió más tagállamában magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából tartózkodási

engedélyt kérelmezett, és az EU Kék Kártya érvényességi idejének lejártát vagy az okmány visszavonását követõen

a Magyar Köztársaság területére visszatért a munkanélküliség idõtartamára.”

(2) A Harmtv. 30. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi ideje]

„e) az (1) bekezdés k) pontjában foglalt esetben három hónap, amely nem hosszabbítható meg.”

95. § A Harmtv. 34. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Unió tagállama által a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ

állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-ei 2003/109/EK irányelv alapján kiállított huzamos

tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár ideiglenes

letelepedési engedélyt kap, ha

a) keresõtevékenység folytatása céljából, kivéve a szezonális munkavállalás esetét,

b) tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából vagy

c) egyéb, igazolt célból

kíván a Magyar Köztársaság területén tartózkodni, és amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket

teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott harmadik országbeli állampolgárral ideiglenes letelepedési engedélyt együtt

kérelmezõ harmadik országbeli családtag, valamint az ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezõ harmadik

országbeli állampolgár családtagja ideiglenes letelepedési engedélyt kap, amennyiben a családi kapcsolat az Európai

Unió huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt, és

amennyiben a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket teljesíti.
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(3) Az ideiglenes letelepedési engedély érvényességi ideje legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel

meghosszabbítható. Az ideiglenes letelepedési engedély meghosszabbítása iránti kérelem a 13. § (1) bekezdés

h) pontjában megfogalmazott közegészségügyi érdekbõl nem utasítható el, ha a megbetegedés az elsõ ideiglenes

letelepedési engedély kiadását követõen következett.”

96. § (1) A Harmtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Köztársaság területén történõ huzamos tartózkodás céljából EK letelepedési engedélyt kap az

a harmadik országbeli állampolgár, aki

a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább öt éven át jogszerûen és megszakítás nélkül a Magyar

Köztársaság területén tartózkodott, vagy

b) az EU kék kártyával rendelkezik, és

ba) a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen legalább két évig jogszerûen és megszakítás nélkül a Magyar

Köztársaság területén tartózkodott, és

bb) legalább öt évig jogszerûen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.”

(2) A Harmtv. 38. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Nem minõsül a Magyar Köztársaság területén történõ tartózkodás megszakításának

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ország alkalmanként hat hónapnál rövidebb idõre történõ

elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes idõtartama öt év alatt nem haladja meg a háromszáz napot;

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az Európai Unió tagállamai területének alkalmanként tizenkét

hónapnál rövidebb idõre történõ elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások együttes idõtartama öt év alatt nem

haladja meg a tizennyolc hónapot.”

97. § A Harmtv. 39. § (1) bekezdése kiegészül a következõ f) ponttal:

[Az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedélyt visszavonja, ha]

„f) az a) ponttól eltérõen a harmadik országbeli állampolgár EU Kék Kártya birtokosként vagy annak családtagjaként

szerezte meg az EK letelepedési engedélyt és az Európai Unió tagállamainak területét egymást követõ huszonnégy

hónapnál hosszabb ideig elhagyta.”

98. § (1) A Harmtv. 42. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság területén jogszerûen

tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra a továbbiakban már nem jogosult, a tartózkodási engedély

kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányát visszavonó határozatában, a harmadik országbeli

állampolgárt – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – az Európai Unió tagállamainak területérõl

kiutasítja. A harmadik országbeli állampolgár a kiutasítással szemben jogorvoslattal a tartózkodási engedély kérelmet

elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányt visszavonó határozattal szembeni jogorvoslat során élhet.

(2) Amennyiben a bíróság kiutasítás büntetést alkalmaz, vagy az idegenrendészeti hatóság megállapítja, hogy

a harmadik országbeli állampolgárral szemben a kiutasítás e törvényben meghatározott feltételei fennállnak, az

idegenrendészeti hatóság a döntésében a harmadik országbeli állampolgárt az – az e törvényben meghatározott

esetek kivételével – Európai Unió tagállamainak területérõl kiutasítja.

(3) Az idegenrendészeti hatóság a kiutasítás elrendelésére hozott határozatban, illetve a bírósági kiutasítás

végrehajtására hozott végzésben az önkéntes távozásra a határidõt úgy határozza meg, hogy az a kiutasító

határozatnak a harmadik országbeli állampolgárral történõ közlésétõl számított legalább hetedik, legfeljebb

harmincadik napra essen, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár vállalja – az e törvényben meghatározott

esetek kivételével – az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását. A fent említett határidõ nem zárja ki

annak lehetõségét, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár elõbb tegyen eleget a kiutasító döntésben

foglaltaknak.”

(2) A Harmtv. 42. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az önkéntes távozásra nem kell határidõt meghatározni, vagy az idegenrendészeti hatóság az Európai Unió tagállamai

területe elhagyásának határnapját a kiutasító határozat közlésétõl számított hetedik napnál korábbi napra is

meghatározhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár]

„c) az Európai Unió tagállamai területének önkéntes elhagyását kifejezetten megtagadja, vagy más alapos ok miatt

feltehetõ, hogy a kiutasító döntésnek nem fog eleget tenni;”
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99. § A Harmtv. 44. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 43. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján elrendelt önálló beutazási és tartózkodási tilalommal szemben

jogorvoslatnak nincs helye.”

100. § A Harmtv. 45. §-a a következõ (8a)–(8c) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Az Európai Unió tagállama által kiadott, a tagállam területén tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezõ

harmadik országbeli állampolgárt az idegenrendészeti hatóság a Magyar Köztársaság területérõl utasítja ki,

elsõdlegesen azon tagállamba, amelynek területére a tartózkodási engedélye érvényes.

(8b) Az Európai Unió valamely tagállama által kiállított EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt

azon tagállamba kell kiutasítani, amely az EU Kék Kártyát kiadta, még abban az esetben is, ha az EU Kék Kártya

érvényességi ideje a magyarországi tartózkodás alatt lejárt.

(8c) Amennyiben az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió valamely

tagállama kiutasítja, abban az esetben is lehetõvé kell tenni a visszatérését a Magyar Köztársaság területére, ha az

EU Kék Kártya érvényességi ideje lejárt. A visszafogadást követõen a harmadik országbeli állampolgárra a 18. §

(1b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

101. § A Harmtv. a 45/A. §-t követõen a következõ 45/B. §-sal egészül ki:

„45/B. § (1) A 43. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az idegenrendészeti hatóság nem utasítja ki azt

a jogszerûtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt, akit az Európai Unió más tagállama 2009. január 13-át

megelõzõen kötött kétoldalú visszafogadási egyezmény vagy más megállapodás alapján visszafogad.

(2) A visszafogadási egyezmény alapján történõ visszaadásról az idegenrendészeti hatóság végzéssel dönt, mellyel

szemben a harmadik országbeli állampolgár a végzés közlésétõl számított huszonnégy órán belül végrehajtási

kifogást terjeszthet elõ. A végrehajtási kifogásnak a visszaadás végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(3) A visszafogadási egyezmény alapján történõ visszaadásra a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni.”

102. § (1) A Harmtv. 46. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kiutasítást elrendelõ határozatnak tartalmaznia kell:]

„d) az Európai Unió tagállamainak – e törvényben meghatározott esetben az ország – területérõl történõ önkéntes

távozás teljesítésének határnapját,”

(2) A Harmtv. 46. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jogerõs kiutasítást, valamint a beutazási és tartózkodási tilalom idõtartamát az útlevélbe be kell jegyezni.

A bejegyzéstõl el kell tekinteni, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az Európai Unió más tagállama által

kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A bejegyzéstõl el lehet tekinteni, amennyiben a külföldi vállalja

az ország önkéntes elhagyását vagy önkéntes hazatérési program keretében hagyja el az országot.”

103. § A Harmtv. 53. § (1a) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) A kishatárforgalmi engedély, a tartózkodási engedély, az EU Kék Kártya, az ideiglenes, a nemzeti és az

EK letelepedési engedély kérelmezésekor, valamint a 29. § (1) bekezdés a)–b) és d)–f) pontjai szerinti humanitárius

tartózkodási engedély kiadásakor az idegenrendészeti hatóság a harmadik országok állampolgárai tartózkodási

engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló

1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet alapján jár el.”

104. § A Harmtv. 55. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében kiutasítást elõkészítõ õrizetbe

veheti azt a harmadik országbeli állampolgárt, akinek személyazonossága vagy tartózkodásának jogszerûsége nem

tisztázott, vagy kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az Európai Unió más tagállama részére visszaadása

folyamatban van.”

105. § A Harmtv. 71. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„71. § (1) A munkáltató legkésõbb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles

meggyõzõdni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más
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tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresõtevékenység folytatására jogosító

engedéllyel rendelkezik-e.

(2) A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más,

tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás idõtartama alatt köteles megõrizni.

(3) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak a harmadik országbeli

állampolgár foglalkoztatásának megkezdését.

(4) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik

országbeli állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a munkavégzés a munkavállalási engedély

érvényességi idején belül megszûnik.

(5) Az idegenrendészeti hatóság az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget elmulasztó munkáltatót

a foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával arányos mértékû – jogszabályban meghatározott –

közrendvédelmi bírsággal sújtja.

(6) A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a munkáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy

az (1)–(4) bekezdésben foglalt ellenõrzési és bejelentési kötelezettségének eleget tett, kivéve, ha tudott, vagy kellõ

gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként vagy más, tartózkodásra

jogosító engedélyként bemutatott okmány hamis volt.

(7) A munkáltató fõvállalkozója a munkáltatóval egyetemlegesen felel a közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor,

ha tudott, vagy kellõ gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó munkáltató harmadik országbeli

állampolgárt érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély, vagy az e törvény alapján

keresõtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat.”

106. § A Harmtv. a 75. §-t követõen az alábbi alcímmel és 75/A. §-sal egészül ki:

„Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége

75/A. § Az EU Kék Kártyával rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár köteles a foglalkoztatásra irányuló

jogviszony megszûnését, az azt követõ újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezését, annak kezdõ, illetve

befejezõ idõpontjától számított öt napon belül bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak.”

107. § A Harmtv. 89. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az önálló beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelõ határozat rendelkezõ részét a külön jogszabályban

meghatározott honlapon kell közzétenni. A 43. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján önálló beutazási és tartózkodási

tilalmat elrendelõ határozatot a közzététel napján közöltnek kell tekinteni.”

108. § (1) A Harmtv. 95. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítõ engedély

(a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]

„d) a beutazás célja és a tartózkodás tervezett idõtartama, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa;”

(2) A Harmtv. 95. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az idegenrendészeti hatóság a vízum iránti kérelem és a kiadott vízum, illetve vízumot helyettesítõ engedély

(a továbbiakban e §-ban együtt: vízum) alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]

„h) a be- és kiutazás ideje, a határátlépés helye, következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa;”

109. § (1) A Harmtv. 96. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik

országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]

„d) a tartózkodás célja és tervezett idõtartama, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”

(2) A Harmtv. 96. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély iránti kérelem és a kiadott tartózkodási engedély alapján a harmadik

országbeli állampolgár következõ adatait kezeli:]

„h) az elsõ beutazás és az utolsó kiutazás idõpontja, a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”
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110. § A Harmtv. 99. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az idegenrendészeti hatóság a kiadott bevándorlási és letelepedési engedély, valamint ideiglenes letelepedési engedély,

nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély iránti kérelem és kiadott ideiglenes letelepedési engedély,

nemzeti letelepedési engedély vagy EK letelepedési engedély alapján a harmadik országbeli állampolgár következõ adatait

kezeli:]

„g) az elsõ beutazás és a végleges kiutazás idõpontja, korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti országát,

a következõ szokásos tartózkodási hely szerinti országa.”

111. § A Harmtv. 111. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]

„c) a tartózkodási engedély, az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, az ideiglenes letelepedési engedély,

a nemzeti letelepedési engedély, az EK letelepedési engedély és az EU Kék Kártya kiállításának feltételeit és az

okmányok formáját;”

112. § (1) A Harmtv. 120. § (1) bekezdése a következõ q)–r) ponttal egészül ki:

[E törvény a következõ közösségi jogi aktusoknak történõ részleges megfelelést szolgálja:]

„q) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylõ

munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl

r) a Tanács 2009/52 irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat

foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról.”

(2) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[E törvény]

„e) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet”

[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló

2009. évi LXXIV. törvény módosítása

113. § (1) Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi

LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintõ kérdésekben a szociális partnerek, a nemzetgazdasági ág,

ágazat, alágazat, szakágazat (a továbbiakban: ágazat) szintjén, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjait

érintõen párbeszédet folytathatnak, e célból kétoldalú szociális párbeszéd bizottságot hozhatnak létre.”

(2) Az ÁPBtv. 2. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) ÁPB hozható létre egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjedõen. Egy

nemzetgazdasági ágban, ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre.

(4) Az alacsonyabb szinten létrehozott ÁPB a magasabb szintû ÁPB-tõl függetlenül mûködik, feladatai teljesítését

illetõen a magasabb szintû ÁPB nem utasíthatja. Az al-, illetve szakágazati szintû, illetve nemzetgazdasági ágban

létrehozott párbeszéd bizottságra az ágazati ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, kivéve, ha e

törvény eltérõen rendelkezik.”

114. § (1) Az ÁPBtv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) az ÁPB létrehozására irányuló nyilatkozatot,

b) az ÁPB munkáltatói, illetve munkavállalói oldalain részt vevõ érdekképviseletek felsorolását, nevük, székhelyük,

valamint a képviseletükre jogosult személy megjelölésével,

c) nyilatkozatot arról, hogy az ÁPB-t létrehozó szervezetek döntési rendjüket maguk alakítják ki a 13. §

(1) bekezdésének megfelelõen vagy kérik az ÁRMB erre vonatkozó, 21. § (2) bekezdésében szereplõ eljárását, továbbá

d) a szervezetek képviselõinek aláírását.”
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(2) Az ÁPBtv. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerint megküldött megállapodást a miniszter hivatalos lapjában haladéktalanul

nyilvánosságra kell hozni. Ha a megállapodást az érdekképviseletek hatvan napon belül nem küldik meg

a miniszternek és az ÁRMB-nek, akkor azt semmisnek kell tekinteni.”

(3) Az ÁPBtv. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az ÁPB létrehozásáról szóló megállapodás semmis, valamint az ÁRMB eljárás lefolytatását kezdeményezõ

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azok bármelyikét az ÁPB létrehozását kezdeményezõ, illetve

a részvételi szándékát bejelentõ valamennyi érdekképviselet nem írta alá.”

(4) Az ÁPBtv. 9. §-a a következõ (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha egy már létrejött ÁPB tevékenységi területét

valamely további nemzetgazdasági ágra, ágazatra, alágazatra, szakágazatra kiterjeszti.

(9) Az ÁPB az ÁRMB 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghozott határozata jogerõre emelkedésének napján jön

létre.”

115. § Az ÁPBtv. 14. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A kollektív szerzõdés – eltérõ megállapodás hiányában – a megkötését követõ tizenöt nap eltelte után

következõ hónap elsõ napján lép hatályba. A munkáltatói érdekképviselet köteles elõsegíteni, hogy a kollektív

szerzõdést a tagjai által foglalkoztatott munkavállalók megismerjék.”

116. § Az ÁPBtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az RPB-re az ÁPB-re vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, a 12. § (2) bekezdése és a 14–18. §

kivételével. Ettõl eltérõen, az RPB-ben a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapodások köthetõk.”

117. § Az ÁPBtv. 20. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a nemzetgazdasági ágban több szinten mûködik ÁPB, a (3) bekezdésben foglalt jogosultság a legmagasabb

szinten mûködõ ÁPB-t illeti meg. Ha egy szinten több ÁPB mûködik, akkor ezek az ÁPB-k közösen jelölik a képviselõt.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, ha a legmagasabb szinten mûködõ ÁPB megszûnt, az általa delegált képviselõ

ÁPBT tagsága megszûnik, és a (3)–(4) bekezdés megfelelõ alkalmazásával új képviselõ delegálására kerül sor.”

118. § (1) Az ÁPBtv. 21. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kérdéseket illetõen az ÁRMB ismételten megállapító határozatot hoz:

a) a megelõzõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt év elteltével,

b) ha az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat érinti, a megelõzõ határozat jogerõre

emelkedésétõl számított három év elteltét követõen azt kezdeményezi, vagy

c) ha a miniszter a kollektív szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó határozatának felülvizsgálata érdekében a 17. §

(2) bekezdésének való megfelelés vizsgálatát kéri.

(5) Az ÁRMB eljárására a Ket., valamint az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény szabályait kell

alkalmazni azzal, hogy

a) kiadmányozásra jogosult vezetõnek az ÁRMB tagjai által maguk közül választott elnököt kell tekinteni,

b) az ügyben a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi eljárásnak nincs helye,

c) az ÁRMB határozata a Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljárás keretében nem változtatható meg és nem

semmisíthetõ meg,

d) az ÁRMB határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a felek a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen

a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezhetik.”

(2) Az ÁPBtv. 21. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az ÁRMB eljárása illetékmentes.”

119. § (1) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés ea) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[munkavállalói érdekképviselet esetén:]

„ea) azon munkáltatók neve, székhelye, adószáma, amelyeknél szervezettel vagy képviselõvel rendelkezik,”
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(2) Az ÁPBtv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az ÁRMB

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint 52. § (7) bekezdés c) pontja alapján

a munkaügyi hatóságnál rendelkezésre álló adatokból a munkáltatónál foglalkoztatottak számára vonatkozó

összesített adatokat,

b) az adóhatóságnál rendelkezésre álló adatok közül a december 31-i állapotnak megfelelõen a munkáltatónál

foglalkoztatottak létszámára, valamint a munkáltatók TEÁOR szerinti besorolására vonatkozó adatokat

is felhasználhatja.”

(3) Az ÁPBtv. 24. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az ÁPB-ben részt venni kívánó érdekképviselet a 6-8. § szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés vagy a 12. §

(1) bekezdésében foglalt jogosultságok megállapítására vonatkozó ÁRMB eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet,

a kollektív szerzõdést kötõ érdekképviseletek a szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó kérelmet, továbbá a kapcsolódó

adatszolgáltatást elektronikus úton nyújtja be, illetve teljesíti, a miniszter honlapján és a kormányzati portálon

közzétett elektronikus adatlap felhasználásával.

(8) A miniszter közremûködik az ÁRMB határozatát megalapozó adatok feldolgozásában. Ebben az esetben

a miniszter erre kijelölt szervezeti egységének munkatársa, akinek a munkaköri leírása az adatkezelési feladatot

tartalmazza, az adatokat kezelheti.

(9) A (3) bekezdés b) pontjával összefüggésben az adóhatóság június 30-ig átadja a miniszter részére az elõzõ évi

adatokat.”

120. § (1) Az ÁPBtv. 26. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„2. szociális párbeszéd bizottság: kétoldalú – munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek részvételével az

e törvény által elõírt módon létrejött – fórum, amely mûködhet egy vagy több nemzetgazdasági ágra, ágazatra,

alágazatra, szakágazatra, szakmára, illetve a munkavállalók meghatározott csoportjaira kiterjedõen; e törvény

alkalmazásában magasabb szintû ÁPB-nek minõsül a nemzetgazdasági ágban, illetve a kevesebb számjegyû

TEÁOR-kóddal jelölt ágazatban létrejött ÁPB;”

(2) Az ÁPBtv. 26. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„9. a) nemzetgazdasági ág: egy betûs TEÁOR-kóddal,

b) ágazat: két számjegyû TEÁOR-kóddal,

c) alágazat: három számjegyû TEÁOR-kóddal,

d) szakágazat: négy számjegyû TEÁOR-kóddal

jelzett tevékenységi terület; magasabbnak a kevesebb számjeggyel jelzett szintet kell tekinteni;”

Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

121. § Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 1. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári

napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév elsõ, illetve hetedik hónapját

megelõzõ hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje mûködik, mûködésének egész hónapjaira esõ átlagos

statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó fõállású személyt

nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy fõt,

b) egy fõtõl öt fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fõt,

c) hattól húsz fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fõt,

d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.”

122. § (1) Az Efo.tv. 2. § 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

„1. mezõgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdõgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati

ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelõ, termelõi csoport, termelõi szervezet, illetve ezek társulása által

11. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4601



a megtermelt mezõgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a továbbfeldolgozás kivételével – feltéve,

hogy azonos felek között a határozott idõre szóló munkaviszony idõtartama nem haladja meg egy naptári éven belül

a százhúsz napot,”

(2) Az Efo.tv. 2. §-a a következõ 7. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„7. idénymunka: az Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ munka.

Mezõgazdasági idénymunka esetén az év adott idõszakához vagy idõpontjához kötõdõnek kell tekinteni az olyan

munkavégzést is, amely az elõállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhetõ el kizárólag abban

az idõszakban vagy idõpontban.”

123. § Az Efo.tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató

11. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri,

illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az

egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerzõdés megkötésével kell

létesíteni, és azt legkésõbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni, azzal, hogy ez nem mentesíti a munkáltatót

a 11. §-ban szereplõ bejelentési kötelezettség teljesítése alól. Ebben az esetben a munkavégzés napjának végéig

elegendõ kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait.”

124. § (1) Az Efo.tv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egyszerûsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt-nek a szabadság kiadására vonatkozó 134. §-át.”

(2) Az Efo.tv. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Alkalmi munkára létesített egyszerûsített foglalkoztatás esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen

a) nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidõ-kedvezményekre vonatkozó 137–140. §-át,

b) a munkaidõ-beosztás az Mt. 119. §-ától eltérõen az egybefüggõ munkavégzés elsõ napján is közölhetõ,

c) a munkáltató munkaidõkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. §-a szerint egyenlõtlen munkaidõ-beosztást,

d) nem kell alkalmazni az Mt. 97-99. §-ában rögzített, a munkaviszony megszûnése esetén a munkaviszonyra

vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elõírt igazolások kiadására vonatkozó elõírásokat,

e) amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerzõdést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. §-ában foglalt

munkaidõ-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. §-ában foglalt munkabérrõl szóló írásbeli elszámolásról szóló

rendelkezéseket.”

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

125. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a körjegyzõség megszûnésének idõpontjában a körjegyzõ felmentési védelem alatt áll [Mt. 90. §

(1) bekezdés], akkor a körjegyzõ jogviszonyának megszüntetésérõl szóló intézkedést a megszûnt körjegyzõséget

alkotó önkormányzatok képviselõ-testületei legkorábban a felmentési védelem lejártát követõ napon hozhatják

meg.”

Záró rendelkezések

126. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen

a) a kihirdetést követõ hónap elsõ napján lép hatályba e törvény 1–3. §-a, 5–14 . §-a, az Mt. e törvény 17. §

(1) bekezdésével megállapított 193/D. § (1) bekezdése, 17.§ (2) bekezdése, 21. §-a, az Mt. e törvény 22. §-ával

megállapított 211.§ (1)–(4) bekezdése és (6)–(8) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25–43. §-a, a 44. § (1) bekezdése,

a Bjt. e törvény 45. §-ával megállapított 138/B. §-a, a 45–50. §-a, 55–124. §-a, 128. § (1) bekezdés a)–c) pontja és

e)–h) pontja, 128. § (2)–(4) bekezdése és (6)–(11) bekezdése, és 129. § (1) bekezdése,

b) a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba e törvény 52. §-a és 54. §-a,

c) 2011. december 1-jén lép hatályba e törvény 4. §-a, 15–16. §-a, az Mt. e törvény 17. § (1) bekezdésével

megállapított 193/D. § (2) bekezdése, e törvény 18–20. §-a, az Mt. e törvény 22.§-ával megállapított 211. §

(5) bekezdése, 22. § (5) bekezdése, 23. §-a, és 128. § (1) bekezdés d) pontja,
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d) 2012. január 1-jén lép hatályba a 128. § (5) bekezdése.

127. § E törvény

a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról szóló

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek,

b) az unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgásához és tartózkodáshoz

való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a munkaerõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl szóló 2008. november 17-i 2008/104/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban

használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008. december 16-i 2008/225/EK parlamenti tanácsi irányelvnek,

e) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintû vállalkozások és vállalkozáscsoportok

munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2009. május

6-i 2009/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

f) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének

és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek, valamint

g) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni

szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

128. § (1) Az Mt.

a) 2. § (2) bekezdésében a „közhasznú munkavégzés vagy közmunkaprogram” szövegrész helyébe

a „közfoglalkoztatás” szöveg,

b) 192/B. §-ának (1) bekezdésében az „a 190. § (1) és (3)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 190. § (1) és

(3)–(5) bekezdésében” szöveg,

c) 193/B. § (2) bekezdésében az „alkalmi munkavállalói könyvvel” szövegrész helyébe az „alkalmi munkára” szöveg,

d) 193/G. (1) bekezdésének második mondatában, (2) bekezdésének e) pontjában, (3) bekezdésében,

(5) bekezdésének a) pontjában, (6) bekezdésében, (8) bekezdésének levezetõ mondatában, 193/H. §

(1) bekezdésének b) pontjában, (2) bekezdésében, (12) bekezdésében, 193/J. §-a (1), (3) és (5) bekezdésében,

193/K. §-a (1)–(4) és (6)–(7) bekezdésében, 193/M. §-a (2)–(5) bekezdésben, 193/N. § (2) bekezdésében és 193/O. §

(1) bekezdésében a „munkavállaló” szövegrész helyébe a „kölcsönzött munkavállaló” szöveg,

e) 193/H. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében, (5)–(6) bekezdésében, (13) bekezdésében, 193/L. §-ában,

193/O. § (3) bekezdésében a „munkavállalót” szövegrész helyébe a „kölcsönzött munkavállalót” szöveg,

f) 193/N. §-ban és 193/O. § (2) bekezdésében a „munkavállalónak” szövegrész helyébe a „kölcsönzött

munkavállalónak” szöveg,

g) 195. § (2) bekezdésében a „194. §” szövegrész helyébe a „194/G. §” szöveg,

h) 198. § (1) bekezdésében a „(194–195. §)” szövegrész helyébe a „(194/G–195. §)” szöveg

lép.

(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. § d) pontjában a „közhasznú munkavégzés, a közmunka,

közcélú munkavégzés” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatás” szöveg lép.

(3) A Kjt.

a) 1. § (4) bekezdésében a „közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú munkavégzés” szövegrész helyébe

a „közfoglalkoztatás” szöveg,

b) 25/A. § (8) bekezdésében a „munkaviszonnyá alakul át” szövegrész helyébe a „megszûnik és a megszûnését

követõ nappal az új munkáltatóval munkaviszony létesül” szöveg,

c) 32. § (2) bekezdésében a „30. § (1) bekezdésének c)–d) pontján” szövegrész helyébe a „30. § (1) bekezdés

c)–f) pontján” szöveg,

d) 59. § (1) bekezdésében az „a 131. §-a” szövegrész helyébe az „a 117/C. §-a, a 131. §-a” szöveg,

e) 78. § (3) bekezdésében a „30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja” szövegrész helyébe a „30. § (1) bekezdés d), e) vagy

f) pontja” szöveg

lép.
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(4) Az Szt.

a) 18. § i) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdése” szöveg,

b) 32/B. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdésének b) pontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) pontjában,

valamint (4) bekezdésében” szöveg,

c) 32/B. § (4) bekezdés c) pontjában a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(3) vagy (4) bekezdése” szöveg,

d) 132. § (1) bekezdés k) pontjában a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésében” szöveg

lép.

(5) Az Mvt. 88. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„d) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokat.”

(6) A Met.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „foglalkoztatásra irányuló jogviszony”

szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés j) pontjában az „a munkanélküli ellátások” szövegrész helyébe az „az álláskeresõ részére nyújtott

ellátások” szöveg,

c) 7. § (8) bekezdésében a „6. § (1) bekezdésének a) és g) pontját kivéve” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés

f) pontját kivéve” szöveg,

d) 7/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében, valamint (5)–(6) bekezdésében a „külföldi” szövegrész

helyébe a „harmadik országbeli állampolgár” szöveg

lép.

(7) A Bjt.

a) 11. § (3) bekezdésében a „g) pontja” szövegrész helyébe a „g) vagy n) pontja”, a „g) pontjában” szövegrész helyébe

a „g) és n) pontjában” szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a „mûködésének idõtartama” szövegrész helyébe a „mûködésének idõtartama – az

(5a) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –” szöveg,

c) 12. § (6) bekezdésében az „(1)–(5)” szövegrész helyébe az „(1)–(5a)” szöveg, valamint

d) 129. §-ában a „134. §-át” szövegrész helyébe a „134. § (1)–(3) bekezdését, (4) bekezdésének elsõ mondatát,

továbbá (5)–(11) bekezdését” szöveg

lép.

(8) A Cst. 51. § c) pontjában a „c) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–e) pontjában” szöveg lép.

(9) Az Euüt.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában „szükséges és indokolt költségek biztosítása (18. §)” szövegrész helyébe „szükséges

és indokolt költségek biztosítása (18. §, 21/B. §), a képzés megszervezése (21/B. §)” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „tevékenységének csökkentése” szövegrész helyébe a „bezárása,

tevékenységének csökkentése” szöveg, valamint

c) 18. § (3) bekezdésében az „A központi vezetésnek” szövegrész helyébe az „Eltérõ megállapodás hiányában

a központi vezetésnek” szöveg

lép.

(10) Az Efotv. 12. § (2) bekezdésében „az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásra elektronikusan kötelezettek” szövegrész

helyébe „a magánszemély munkáltató” szöveg lép.

(11) A Kbt. 63. § (5) bekezdésében a „feltétel megvalósulását” szövegrész helyébe a „feltételek megvalósulását” szöveg lép.

129. § (1) Hatályát veszti

a) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. § f) pontja,

b) az Flt. 3. §-ának (3) bekezdése, 8. § (4) bekezdésének d) pontja, 11. §-át megelõzõ „Munkaügyi Tanács” alcím,

11–13. §-a,

c) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése,

d) területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 12. §-ának (6) bekezdése, továbbá

a 13. §-ának (1) bekezdésébõl „a megyei munkaügyi tanáccsal” szövegrész,

e) a Met. 1. § (4) bekezdésének b) pontjában az „1997. évi CXLIV.” szövegrész,

f) az Euüt. 25. § (1) bekezdése,

g) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 13. §-ának

(3) bekezdésébõl az „a regionális munkaügyi tanács” szövegrész,
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h) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4/A. §-át

megelõzõ alcím,

i) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló

2006. évi CXIII. törvény 27. § (4) bekezdése,

j) az egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény 50. §

(7) bekezdése,

k) az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény 26. §-ának

(6) bekezdése,

l) az ÁPBtv. 7. § (5) bekezdése,

m) az Efo.tv. 4. § (2) bekezdés i) pontja, a 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „és egyéb jogszabályokban” szövegrész,

11. § (6) bekezdésében a „tárgyhónapban” szövegrész, valamint

n) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontja.

(2) A kihirdetést követõ 8. napon hatályát veszti az Fktv.

a) 4. § (3) bekezdés g) és h) pontja,

b) 12. § (8) bekezdése,

c) 20. §-át követõ „Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása” alcím megjelölése és az azt követõ 20/A. §-a,

d) 21. § (3) bekezdés c) pontja, valamint

e) 28. §-át követõ „A felnõttképzésben résztvevõk adatainak nyilvántartása” alcím megjelölése és az azt követõ

28/A. §-a.

(3) A (2) bekezdés c) pontja az e törvény hatálybalépését megelõzõen indult képzésekre nem vonatkozik.

130. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 2. napján hatályát veszti.

(2) E törvény 129. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Ez a bekezdés 2013. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról*

Az Országgyûlés az értékteremtõ közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása,

az álláskeresõk foglalkoztatásának elõsegítése érdekében az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a közfoglalkoztatóra és az általa közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott

természetes személyre (a továbbiakban: közfoglalkoztatott).

(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthetõ, amely

a) e törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által elõírt állami feladat,

b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1), valamint (3)–(4) bekezdésében, 63/A. §-ában, 70. §

(1) bekezdésében foglalt, kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy

c) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 6/A. § (1) bekezdés 1. pontjában, a 30/A. §

és 30/B. §-ban foglalt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy

d) a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khszt.) 26. § c) pontjában

meghatározott közhasznú tevékenység körébe tartozó feladat

ellátására irányul, és annak ellátására törvény nem ír elõ közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi

jogviszonyt.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Közfoglalkoztató lehet:

a) helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkezõ társulása,

b) költségvetési szerv,

c) egyház,

d) a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet,

e) közhasznú szervezet, a Khszt. 2. § (1) bekezdés h) és j) pontjában foglaltak kivételével,

f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam,

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

g) vízitársulat,

h) erdõgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében

ha) az erdõ külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok

ellátására,

hb) a természeti károkat szenvedett erdõterületek rehabilitációjára,

hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,

hd) határjelek és környezetének karbantartására,

he) tûzpászták készítését és tûzmegelõzést szolgáló feladatok ellátására,

hf) kommunális hulladék gyûjtésére és elszállítására,

hg) az erdõterület kommunális szennyezõdéstõl való tisztítására kerül sor,

i) szociális szövetkezet azon tevékenysége körében, amit a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény közhasznú

tevékenységnek ismer el,

j) a vasúti pályahálózat-mûködtetõ szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek

növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény

állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(4) Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki

a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint

munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki tizenhatodik életévét nem töltötte be, valamint

b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresõ.

2. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályai alkalmazandók, a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott idõre létesíthetõ. A határozott idõ nem lehet hosszabb, mint

a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerzõdésben elõírt

idõtartam.

(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban a rendes munkaidõ idõtartama a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló

jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerzõdésben elõírt munkaidõ lehet.

(4) A közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér összege megegyezik a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével

a közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése

esetén a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy

a) a közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára a közfoglalkoztatást közvetlenül

megelõzõen folyósított álláskeresési járadék, illetve a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összegét, és

b) a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér összegét a közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér

csak többletteljesítés esetében haladhatja meg.

(5) A közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 193/P. §-ában foglaltakon túlmenõen:

a) az Mt. Második Részében foglalt munkáltatói jogok gyakorlásakor a közfoglalkoztatottakat a munkavállalókkal

azonos jogok illetik meg, õket a munkavállalói létszámba be kell számítani,

b) az Mt. tizenhat éven aluli fiatal munkavállalóra vonatkozó 72. § (4)–(7) bekezdése nem alkalmazható,

c) külföldön történõ munkavégzésre nem kerülhet sor, az Mt. 76/A. §-a nem alkalmazható,

d) az Mt. határozatlan idõre szóló munkaszerzõdésre vonatkozó 79. § (1) bekezdése és a (4)–(7) bekezdése nem

alkalmazható,

e) az Mt. pályázatra vonatkozó 80. §-a nem alkalmazható,

f) az Mt. 81. §-a nem alkalmazható,

g) az Mt. munkáltatói jogállásváltozásra vonatkozó 86. § d) pontja nem alkalmazható; a munkáltató jogállásváltozása

a közfoglalkoztatási jogviszony fennállását nem érinti,

h) az Mt.-nek a mûködési bizonyítványra vonatkozó 99. §-a nem alkalmazható,
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i) az Mt. 101. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatott nem kérheti a jogviszonyba történõ

visszahelyezését,

j) az Mt.-nek a külföldi munkáltató munkavállalójára vonatkozó 106/A–106/B. §-a nem alkalmazható,

k) az Mt.-nek a munkavállaló által folytatott tanulmányokra vonatkozó 110–114. §-a nem alkalmazható,

l) az Mt.-nek a lakásépítés céljára biztosítandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozó 140. §-a nem alkalmazható,

m) az Mt. 144. §-a nem alkalmazható,

n) az Mt. 153. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a foglalkoztató a közfoglalkoztatott számára a 3. §-ban

meghatározott térítésmentes szállítást biztosít, utazási költségtérítés nem illeti meg,

o) az Mt.-nek a kétheti személyi alapbér kifizetésére vonatkozó 156. §-a nem alkalmazható,

p) az Mt.-nek az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárbeli tagság támogatásával kapcsolatos 165/A. §-a nem

alkalmazható,

q) az Mt. 193/H. § (8) bekezdése nem alkalmazható,

r) az Mt. 193/J. §-a nem alkalmazható, valamint

s) az Mt. 193/K. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyt a közfoglalkoztató csak

a székhelye szerint illetékes munkaügyi központ elõzetes hozzájárulásával szüntetheti meg.

3. § (1) A közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére az alábbiakat köteles biztosítani:

a) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –

történõ oda- és visszautazás ideje a hat órát meghaladja, a munkavégzés helyétõl számított 20 km-es távolságon

belül az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott

engedélynek megfelelõ térítésmentes elhelyezést, tisztálkodási és étkezési lehetõséget, vagy

b) ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –

történõ oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli

gyermeket egyedül nevelõ férfi munkanélküli esetében a két órát meghaladja, a munkavégzés helyére és onnan

a közfoglalkoztatott lakóhelyére történõ térítésmentes szállítást, valamint

c) amennyiben az a) és b) pontokban meghatározott esetekben a foglalkoztatás a napi négy órát meghaladja,

a munkahelyen térítésmentes napi egyszeri étkezést.

(2) A közfoglalkoztató az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott elhelyezés biztosítása esetén a heti pihenõidõ

igénybevétele érdekében a közfoglalkoztatott hazautazását a b) pontban szabályozott módon biztosítja.

4. § A közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó társadalombiztosítási, adózási, munkavédelmi

szabályokat kell alkalmazni.

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

5. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 24. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § Az álláskeresõ részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési támogatásként

álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.”

6. § Az Flt. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki)

„b) az álláskeresõvé válását megelõzõ öt éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott –

jogosultsági idõvel rendelkezik,”

7. § Az Flt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb

a jogosultság kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének megfelelõ összeg.”

8. § (1) Az Flt. 27. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az álláskeresési járadék folyósításának idõtartamát (a továbbiakban: folyósítási idõ) – a 25. § (4) bekezdésében

foglaltak figyelembevételével – annak az idõtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskeresõ

az álláskeresõvé válást megelõzõ öt év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni,
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illetõleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt

járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idõ). A jogosultsági idõ tartamába

nem számítható be az az idõtartam, amely alatt az álláskeresõ álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban

részesült. Az elõbbiekben meghatározott ötéves idõtartam meghosszabbodik a következõ idõtartamokkal vagy azok

egy részével, ha ezen idõtartamok alatt munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskeresõ

jogosultsági idõnek minõsülõ vállalkozói tevékenységet nem folytatott:”

(2) Az Flt. 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idõ egy nap járadék-folyósítási

idõnek felel meg. Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.

(3) Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb idõtartama 90 nap.”

(3) Az Flt. 27. § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendõ juttatás mértéke a még hátralévõ idõtartamra járó

juttatás összegének 80 százaléka.”

9. § Az Flt. 30. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Nyugdíj elõtti álláskeresési segély

30. § (1) Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell

megállapítani, ha

a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és

b) a kérelem benyújtásának idõpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év

hiányzik, és 90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása idõtartamát

kimerítette, és

c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követõen három éven belül betöltötte a b) pontjában

meghatározott életkort, és

d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel.

(2) Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos kötelezõ legkisebb munkabér

40 százaléka. Ha a 26. § (1)–(3) bekezdése szerinti járadékalap az elõbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési

segély összege a járadékalappal megegyezõ összeg.

(3) Az álláskeresési segély az álláskeresõ öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának

megszerzéséig terjedõ idõtartamra folyósítható.

(4) Az álláskeresési segély folyósításának kezdõ napja az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtását követõ nap.

Töredék hónap esetén az egy napra járó álláskeresési segély összege a (2) bekezdésben meghatározott összeg

harmincad része.

(5) Meg kell szüntetni az álláskeresési segély folyósítását a 28. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában, e) pontjában vagy

g) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén.

(6) Az álláskeresési segély folyósítására a 28. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(7) Szüneteltetni kell az álláskeresési segély folyósítását

a) a 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,

b) a keresõtevékenység idõtartamára, függetlenül az idõtartam mértékétõl,

c) 90 napra, ha az álláskeresõ a 36. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget elmulasztotta,

d) ha az álláskeresõ az álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresõtevékenység

eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot.

(8) A (7) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését

követõen az álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani.”

10. § Az Flt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § Az álláskeresõ részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint

a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétõl az állami foglalkoztatási szervhez történõ oda- és

visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény

beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási

költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskeresõ részére az e §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi

utazási költségek megtérítésérõl is rendelkezhet.”
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11. § Az Flt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„36. § (1) Az e törvény alapján ellátásban részesülõ személy a jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények,

körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító

szervet.”

12. § Az Flt. 37. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az álláskeresési járadék, nyugdíj elõtti álláskeresési segély, valamint az álláskeresési segély visszakövetelése

esetén késedelmi pótlék nem számítható fel.”

13. § Az Flt. 41/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni)

„a) közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint

támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,”

14. § (1) Az Flt. 54. § (9) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az 58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében

– a (10)–(10c) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – az ügyfél”

(2) Az Flt. 54. §-a a következõ (10)–(10c) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj elõtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülõ álláskeresõ az

58. § (5) bekezdés d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében a 25. §

(2) bekezdésében meghatározott megfelelõ munkahelyet köteles elfogadni.

(10a) Az olyan álláskeresõ esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj elõtti álláskeresési segélyre nem

jogosult, a 25. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a munkahely abban az esetben is megfelelõ, ha a foglalkoztatás

közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.

(10b) A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ foglalkoztatás esetében a munkahely akkor megfelelõ,

ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történõ oda- és visszautazás ideje

tömegközlekedési eszközzel

a) a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelõ férfi álláskeresõ

esetében a két órát meghaladja, és a munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történõ

térítésmentes szállításról, vagy

b) a négy órát meghaladja, és a munkavégzés helyétõl számított 20 km-es távolságon belül az illetékes és megyei

kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelõ térítésmentes

elhelyezésrõl, tisztálkodási és étkezési lehetõségrõl

a foglalkoztató gondoskodik.

(10c) Ha a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történõ foglalkoztatás esetében a napi pihenõ idõ eltöltésére

a lakóhelytõl különbözõ településen kerül sor, az álláskeresõ csak abban az esetben köteles a felajánlott munkahelyet

elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.)

tekintettel hátrányos következményekkel nem jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat

jegyzõjének nyilatkozata az irányadó.”

15. § Az Flt. 57/B. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis

57/B. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Szt. szerint bérpótló juttatásra jogosult személyekrõl, valamint

a közfoglalkoztatásban résztvevõ személyekrõl a munkaerõpiaci helyzetük javítása, a közfoglalkoztatásban való

részvételük biztosítása, a közfoglalkoztatás megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása,

a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter, az állami foglakoztatási szerv, valamint a jegyzõ ezzel összefüggõ feladatai

eredményes ellátásának elõsegítése, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben

meghatározott jogosultsági feltételek fennállásának ellenõrzése céljából elektronikus nyilvántartást vezet

(a továbbiakban: adatbázis).

(2) Az állami foglalkoztatási szerv az adatbázissal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak

államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
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(3) Az adatbázis tartalmazza

1. a bérpótló juttatásra jogosult személyek tekintetében

a) az alábbi adatokat:

aa) a jogosult természetes személyazonosító adatai,

ab) a jogosult állampolgársága, illetõleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusza,

ac) a jogosult belföldi lakó-, illetõleg tartózkodási helye,

ad) az ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok,

ae) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám),

af) a bérpótló juttatásra jogosult személy iskolai végzettsége, szakképesítése,

b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdése alapján

az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és az adatbázisban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat,

c) a munkaerõpiaci helyzetükkel összefüggõ, következõ adatokat:

ca) munkaerõpiaci képzésben történõ részvétel,

cb) munkaerõpiaci programban történõ részvétel,

cc) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történõ foglalkoztatás,

cd) közfoglalkoztatásban való részvétel,

ce) munkaviszony – támogatás nélkül történõ – létesítése,

cf) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele,

cg) egyszerûsített foglalkoztatásban történõ részvétel,

d) az álláskeresõként történõ nyilvántartással összefüggõ következõ adatokat:

da) a nyilvántartásba vétel idõpontja,

db) a nyilvántartásból történõ törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének idõpontja és indoka;

2. a közfoglalkoztatottak tekintetében

a) a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében

aa) az adatbázisba való felvétel idõpontját,

ab) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát

(hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás

és tartózkodás jogával rendelkezõ státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét,

ac) legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,

ad) foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,

ae) eddig betöltött munkaköreit,

af) a munkaügyi központtal történõ együttmûködésére vonatkozó adatokat,

ag) a (4) bekezdés alapján megállapított prioritási szintjét,

b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok körében

ba) a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy

1. tényleges közfoglalkoztatott-e

2. képzésben vesz-e részt

3. bérpótló juttatásban részesül-e,

bb) a közfoglalkoztatási jogviszony idõtartamát,

bc) a napi munkaidõ mértékét (4, 6 vagy 8 óra),

bd) a közfoglalkoztatási bér összegét,

be) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,

bf) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát;

3. a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok tekintetében

a) a munkát felajánló, a munkát szervezõ és a közremûködõ közfoglalkoztató nevét, cégjegyzékszámát, az adószám

elsõ nyolc jegyét (törzsszámát), elérhetõségét,

b) a munka jellegét, statisztikai kódját (FEOR kód), leírását,

c) a munkavégzés helyét,

d) az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot,

e) a munkavégzés idõtartamát,

f) a napi munkaidõ mértékét,

g) a munka elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás tervezéséhez szükséges infrastruktúrára vonatkozó adatokat

(munkaeszköz, szállítóeszköz, elhelyezés),
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h) az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb számát,

i) a közremûködõ szerv azonosítóját, megnevezését, elérhetõségét,

j) a kifizetõ szerv azonosítóját, megnevezését, elérhetõségét.

(4) A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:

1. Hátrányos helyzetû munkavállaló, aki

a) az elõzõ 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy

b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy

c) 50 éven felüli személy, vagy

d) egy vagy több eltartottal egyedül élõ felnõtt, vagy

e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi

egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemzõ átlagos egyensúlyhiány, és ezen

alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy

f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának

megerõsítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;

2. Súlyosan hátrányos helyzetû munkavállaló, aki legalább 24 hónapja munkanélküli;

3. Fogyatékkal élõ munkavállaló, aki

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.

(5) A (3) bekezdés adatait a (6) bekezdésben megjelölt adatok kivételével az állami foglalkoztatási szerv rögzíti az

adatbázisban.

(6) A (3) bekezdés 1. pont a) alpont szerinti adatokat a települési önkormányzat jegyzõje rögzíti az adatbázisban.

(7) A (4) bekezdés 1. pont d) és f) alpontjában és 3. pontjában szereplõ adatok a közfoglalkoztatott, illetve

korlátozottan cselekvõképes személy esetén törvényes képviselõje írásbeli kérésére, önkéntes adatszolgáltatása

alapján vehetõk fel az adatbázisba.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy (3) bekezdés 3. pont g) alpontja szerint az adatbázisba felvételre kerülõ

adatok körét rendeletben állapítsa meg.”

16. § Az Flt. az 57/B. §-t követõen a következõ 57/C. §-sal egészül ki:

„57/C. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az 57/B. § (1) bekezdésében meghatározott célok teljesülése érdekében

folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a települési önkormányzat jegyzõje számára az 57/B. §

(6) bekezdésében meghatározott adatrögzítéshez és a (3) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez, valamint

a regionális képzõ központ számára a (4) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez szükséges hozzáférést.

(2) A közfoglalkoztatásért felelõs miniszter az adatkezelõ tevékenysége feletti felügyelet gyakorlása és

a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatai eredményes ellátása érdekében az 57/B. § (3) bekezdésének

2–3. pontjaiban meghatározott adatokba betekinthet.

(3) A települési önkormányzat jegyzõje a szociális juttatásokra való jogosultság feltételeinek megállapításához

szükséges ellenõrzési feladatai érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 1. pont b), ca)–ce), cg) és

d) alpontjában, valamint a 2. pont ab) és af) alpontjában szereplõ adataiba tekinthet be.

(4) A regionális képzõ központ a képzési igények felmérése és a képzések szervezésének területi összehangolása,

valamint a közfoglalkoztatás szervezése érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a)–b) alpontjaiban

és 3. pont a)–e) alpontjaiban szereplõ adataiba tekinthet be.

(5) A közfoglalkoztatott bérének a központi költségvetés által finanszírozott része folyósítása feltételeinek ellenõrzése

érdekében a Magyar Államkincstár az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont ab), ba), bb), bd) és bf) alpontjában,

továbbá a 3. pont a) alpontjában szereplõ adataiba tekinthet be.

(6) Az adatbázisban rögzített adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatóak és

statisztikai célú felhasználásra átadhatóak.”

17. § Az Flt. az 59/B. §-át követõen a következõ 59/C–59/D. §-sal egészül ki:

„59/C. § (1) A 2011. augusztus 31-én folyósított, illetve szünetelõ álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt

a megállapítása idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani.

(2) A 25. § (1) bekezdés b) pont és a 26. § (5) bekezdés rendelkezéseit, a 27. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrészét,

a 27. § (2) és (3) bekezdése és a 30. § rendelkezéseit a 2011. szeptember 1-jét követõen benyújtott kérelmekre kell
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alkalmazni. A hatályba lépést megelõzõen, álláskeresési járadék, valamint álláskeresési segély megállapítása iránt

benyújtott kérelmeket a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

59/D. § (1) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hatályba lépése napján lévõ adatállomány

tekintetében jogutód az állami foglalkoztatási szerv. Az adatállományból történõ adatszolgáltatásra az 57/A. §

(3) bekezdés rendelkezései alkalmazhatók.

(2) A Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist az állami foglalkoztatási szerv 2012. április 30-ig mûködteti.

(3) A települési önkormányzat jegyzõje az általa 2011. december 31-éig megállapított jogosultságokat 2012.

április 30-ig rögzíti az adatbázisban.”

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

18. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap, hogy)

„d) a munkaerõ-kölcsönzés folytatásának, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait,

valamint a közhasznú kölcsönzõkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek részére nyújtandó

szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes feltételeire vonatkozó

szabályokat rendeletben meghatározza, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elõ,”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

19. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„20/C. § (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának

ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a 20. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, az ellátott

telefonszáma és értesítési címe kivételével,

b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és

megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat családsegítés esetében, amennyiben a külön

jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az elsõ interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása és utcai

szociális munka esetén.

(3) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok közül csak a 20. §

(2) bekezdés a) pontja és a 20. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni.

(4) Nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és családsegítés esetén, amennyiben az ellátásban részesülõ személy

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a nyilvántartásban rögzíteni.”

20. § Az Szt. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként

elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására

vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása

körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül

határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, valamint

higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek

teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek – az

elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.”
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21. § Az Szt. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 34. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személynek

a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttmûködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. §

(10a)–(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetõséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló

jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató

rendkívüli felmondással szüntette meg;

b) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából;

c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt

határidõig nem kérelmezi az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét;

d) aki a 33. § (7) bekezdés szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget; vagy

e) aki a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves

felülvizsgálata során, a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ egy évben a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való

jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap idõtartamban

ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy

eb) keresõ tevékenységet – ideértve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony

keretében végzett, valamint a háztartási munkát is – nem folytatott, vagy

ec) munkaerõpiaci programban nem vett részt, vagy

ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap idõtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben

való részvétele nincs folyamatban.”

22. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján)

„b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy”

(2) Az Szt. 37. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ

hónap elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. § (3) bekezdése szerinti

kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való

jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.

(4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelezõ legkisebb

összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének

(e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult

családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális

segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez

tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.”

23. § Az Szt. 37/B. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó,

a 33. § (7) bekezdése szerinti feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély

összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.”

24. § Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 131/A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében

a) az új szociális szolgáltató, intézmény,

b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám,

c) nappali és – a külsõ férõhelyek kivételével – szakosított ellátásnál az új férõhelyek

után az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának további feltétele

a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe

történõ befogadás.
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(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak az

minõsül, amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a szociális

szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.”

25. § Az Szt. 94/C. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza]

„g) az igénybevevõ természetes személyazonosító adatait.”

26. § Az Szt. 117/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„117/B. § (1) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében,

valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni

a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett

ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.

(2) Az ellátást igénylõ, az ellátott vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori

intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben

az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem

kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb

helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.”

27. § Az Szt. 131/A. § elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogató szolgáltatások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és 2012. január 1-jétõl az

utcai szociális munka mûködtetését az állam – a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott –

fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdések útján támogatja.”

28. § (1) Az Szt. 132. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe

és a 20/C. § szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat, továbbá az

azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését;”

(2) Az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„p) a támogató szolgáltatás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások és az utcai szociális munka

finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat;”

(3) Az Szt. 132. § (1) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„w) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, ellátotti létszámnak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat.”

(4) Az Szt. 132. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)

„a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében elõírt

részletes szabályokat,”

29. § Az Szt. a 140/F. §-t követõen a következõ 140/G. §-sal egészül ki:

„140/G. § Azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, akinek 2011. augusztus 31-én bérpótló jogosultsága áll

fenn, 2011. szeptember 1-jétõl foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultnak kell tekinteni.”

30. § Az Szt. a következõ 140/H. §-sal egészül ki:

„140/H. § (1) Az Szt.-nek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat a 2012. január 1-jén

folyamatban lévõ, az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálására irányuló

eljárásokban is alkalmazni kell.
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(2) A jegyzõ a 2012. január 1-jét megelõzõen megállapított rendszeres szociális segély összegét, valamint

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CVI. törvénnyel megállapított, az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultsági feltételeket 90 napon belül

felülvizsgálja, és

a) intézkedik arról, hogy elsõ alkalommal az április hónapra járó rendszeres szociális segély a közfoglalkoztatásról

és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel

megállapított 37. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti összegre figyelemmel kerüljön folyósításra,

b) amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2012. január 1-jén hatályos 37. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétele nem áll fenn, de az aktív korúak ellátására való jogosultsága egyébként fennáll,

2012. április 1-jétõl a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot kell megállapítani azzal, hogy 2012.

január–március hónapjaira a rendszeres szociális segélyt folyósítani kell.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

31. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. § 21. pont a) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(21. Bér:)

„a) a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem (kivéve a munkáltató által fizetett

adóköteles biztosítási díjat, valamint a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítést);”

32. § Az Szja. tv. 25. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Nem önálló tevékenységbõl származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély

e tevékenységével összefüggésben, vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel

megszerez. Ilyennek minõsül különösen a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel

munkabér, közfoglalkoztatási bér, tiszteletdíj, illetmény, jutalom, üzemanyag-megtakarítás címén fizetett összeg,

költségtérítés, a más személy által fizetett adóköteles biztosítási díj címén kapott bevétel, a társas vállalkozásban

személyesen közremûködõ magánszemély tag (a továbbiakban: személyes közremûködõ) által személyes

közremûködése ellenében kapott juttatás, ha azt a társas vállalkozás költségei között számolják el (a továbbiakban:

személyes közremûködõi díj). Figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire is, a nem önálló tevékenységbõl származó

bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt,

melybõl levonható – legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig – a 3. számú melléklet rendelkezései

szerint elismert költség.”

33. § Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8. pontja a következõ 8.40. alponttal egészül ki:

(8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes)

„8.40. a közfoglalkoztatási rendszerben a közfoglalkoztatottnak a külön törvényben meghatározott természetbeni

ellátások.”

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

34. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést elsõsorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós

rendelkezése alatt álló összegbõl, illetõleg az adós munkabérébõl, illetményébõl, munkadíjából, a munkaviszonyon,

közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegû szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti

jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából

eredõ egyéb rendszeres, idõszakonként visszatérõen kapott díjazásából, juttatásából, követelésébõl (a továbbiakban

együtt: munkabérébõl) kell behajtani.”
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A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

35. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § a) alpont 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Foglalkoztató)

„4. az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban,

álláskeresést ösztönzõ juttatásban, nyugdíj elõtti álláskeresési segélyben (a továbbiakban együtt: álláskeresési

támogatás) részesülõ, biztosítottnak minõsülõ személy esetén az ellátást folyósító szerv,”

36. § A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alapján biztosított)

„a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyûlési képviselõt is), közalkalmazotti, illetõleg közszolgálati

jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati

viszonyban, hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási

jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerzõdéses állományú tagja, a katonai

szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy

foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidõben történik,”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

37. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51. §-a

a következõ (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A családok átmeneti otthona krízisközpontot mûködtethet.

(5) A krízisközpont befogadja a hozzátartozók közötti erõszak miatt krízishelyzetbe került, a hozzátartozók közötti

erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerint bántalmazottnak minõsülõ személyt és azt a vele egy

háztartásban élõ személyt, akinek tartására jogszabály, szerzõdés vagy bírósági határozat alapján köteles

(a továbbiakban együtt: bántalmazott család).

(6) A krízisközpont a bántalmazott család számára

a) alaptevékenysége keretében legfeljebb nyolc hét idõtartamra

aa) lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való ellátást, a mentálhigiénés és

egészségügyi ellátást,

ab) közremûködik – a családsegítõ, illetve a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve – a krízisellátást szükségessé

tevõ okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében,

b) kiegészítõ tevékenysége keretében a bántalmazott társadalmi reintegrációja érdekében legfeljebb öt év

idõtartamra félutasház-szolgáltatást nyújthat.

(7) A félutasház-szolgáltatás keretében a krízisközpontból, illetve a családok átmenti otthonából kikerült

bántalmazott család számára lakhatást és az életvezetéshez szükség szerinti segítséget kell biztosítani.

(8) A félutasház-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy

a) a bántalmazottat biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztassák,

b) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott elõtakarékossági programban való részvételt, és

c) a bántalmazott vállalja a külön jogszabályban meghatározott társadalmi reintegrációt segítõ programban való

részvételt.

(9) A krízisközpont mûködtetését az állam a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott

fenntartókkal kötött finanszírozási szerzõdés útján támogatja. A finanszírozási szerzõdést – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – három évre kell megkötni.”

38. § (1) A Gyvt. 96. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A miniszter pályázat útján, a fenntartó egyetértésével

a) a bölcsõdék, illetve a gyermekotthonok közül regionális módszertani feladatokat ellátó intézményt,

b) a családok átmeneti otthona, a nevelõszülõi hálózatok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok közül országos

hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményt
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jelöl ki. A kijelölés ötévi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.”

(2) A Gyvt. 96. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel

a) a családi napközi szolgáltatással,

b) a házi gyermekfelügyelet szolgáltatással,

c) a családi gyermekfelügyelet szolgáltatással,

d) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátásokkal,

e) a helyettes szülõi ellátással,

f) a gyermekek átmeneti otthonával,

g) a különleges gyermekotthoni ellátással,

h) a speciális gyermekotthoni ellátással

kapcsolatos módszertani feladatokat.”

39. § A Gyvt. 139. §-a a következõ (2)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi rendelkezésének jelölése

(1) bekezdésre módosul:

„(2) A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a személyes gondoskodásban részesülõ személy

aa) személyazonosító adatait,

ab) hontalan jogállására, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot,

ac) társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás vagy gyermekvédelmi szakellátás formáját,

igénybevételének és megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató, hálózat ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.

(3) Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat

a) a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátások esetén,

b) házi gyermekfelügyelet esetén,

c) gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az elsõ találkozást követõen tett

intézkedéssel lezárható,

d) a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális

munka és a készenléti szolgálat esetén.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és

gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének megszûnésétõl számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre

vonatkozó adatokat. A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – adat nem továbbítható.

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a Kormány által kijelölt szerv a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban

meghatározott adatok szolgáltatását kérheti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást,

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó személyektõl vagy intézményektõl.”

40. § A Gyvt. 145. §-a a következõ (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a

a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó új

szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,

b) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása, otthont nyújtó ellátás és – a külsõ férõhelyek

kivételével – utógondozói ellátás esetében az új férõhelyeknek

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti

finanszírozási rendszerbe történõ befogadása.

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férõhelyszámnak az minõsül,

amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még

befogadást.”
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41. § A Gyvt. a következõ 159. §-sal egészül ki:

„159. § Családok átmeneti otthona krízisközpontot az 51. § (4)–(9) bekezdése szerinti formában 2012. január 1-jétõl

mûködtethet.”

42. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„o) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ adatok körét, valamint az országos jelentési rendszerbe és

a 139. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba történõ adatközlés módjára és idejére vonatkozó eljárási szabályokat,

továbbá az azokat mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését,”

(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ v)–w) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„v) az új szolgáltatóknak, intézményeknek, hálózatoknak, illetve férõhelyszámnak a szolgáltatások területi

lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadására vonatkozó részletes szabályokat,

w) a családok átmeneti otthona által mûködtetett krízisközpont finanszírozásának rendjére vonatkozó részletes

szabályokat.”

(3) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények és személyek szakmai

feladatait, mûködésük feltételeit, valamint a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes

szabályait,”

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

43. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 15. § (3) bekezdés q) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A földbirtok-politika irányelvei:)

„q) szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása;”

44. § (1) Az NFA tv. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásának elõsegítése érdekében

ingyenesen vagyonkezelésbe, temetõ létesítése céljából ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti

települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat

részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program megvalósítása

céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az önkormányzat a vagyonkezelõi jogot

nem adhatja tovább.

(2) A vagyonkezelésbe, illetve temetõ céljára a tulajdonba adás feltétele – a szociális földprogram, valamint

közfoglalkoztatási program megvalósítása céljára vagyonkezelésbe adás kivételével – az ingatlanügyi hatóság által

a termõföld más célú hasznosításának, illetve erdõmûvelési ágú földrészlet esetén az erdészeti hatóság által erdõ

igénybevételének engedélyezésérõl hozott jogerõs határozat.”

(2) Az NFA tv. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából akkor adható az önkormányzat részére

vagyonkezelésbe, ha arra a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló

törvényben meghatározott, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátható feladat érdekében van szükség.”

45. § Az NFA tv. 32. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„f) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzatok

számára történõ vagyonkezelésbe adásának szabályait;”
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A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló

2010. évi CXXVI. törvény módosítása

46. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakigazgatási szerv kormánytisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv

vezetõje gyakorolja.”

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

47. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a következõ

9/C. §-sal egészül ki:

„9/C. § Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott és kormányrendeletben

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû építési beruházássá minõsített építési beruházás

megvalósításához szükséges településrendezési eszköz készítése, módosítása során a 9/B. §-ban foglaltak

alkalmazandók.”

48. § Az Étv. a következõ 39/B. §-sal egészül ki:

„39/B. § Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott és a kormányrendeletben

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû építési beruházássá minõsített építési beruházás megvalósítása

érdekében az ajánlatkérõ a tárgyalásos eljárás esetében sürgõsség miatt gyorsított eljárást alkalmazhat

a közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint.”

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

49. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Kiemelt jelentõségû ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidõ azonban

– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb két hónap lehet.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentõségû ügyben az építési engedélyezéshez, vagy az összevont építésügyi

hatósági engedélyezési eljárás építési engedélyezési szakaszához szükséges mellékleteket és dokumentációt

építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ, és az építtetõ az építésügyi hatósági engedélykérelme benyújtásakor

kérelméhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakértõnek a külön jogszabályban foglaltak szerinti tartalmú

nyilatkozatát az ügyintézési határidõ soron kívüli, de legfeljebb harminc nap.

(3) Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott kiemelt jelentõségû ügyben

a) családi ház építése esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás idõtartama huszonegy nap,

b) középület építése esetén az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás idõtartama harminc nap,

c) a használatbavételi engedélyezési eljárás idõtartama tizennégy nap.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben az építési és a használatbavételi engedély iránti kérelem beérkezését

követõ naptól számított öt napon belül az építésügyi hatóság az érintett szakhatóságok bevonásával egyeztetõ

tárgyalást és helyszíni szemlét tart. Az építésügyi hatóság az egyeztetõ tárgyalásról és helyszíni szemlérõl a kérelmezõ

és az építésügyi hatóság megállapításait, valamint a szakhatóságok állásfoglalását is magában foglaló jegyzõkönyvet

készít.

(5) A környezet védelmének általános szabályairól, valamint a természet védelmérõl szóló törvények hatálya alá

tartozó hatósági eljárások esetében az (1) és (4) bekezdés határidõkre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

(6) A hatóság vezetõje indokolt esetben az ügyintézési határidõt legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”
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A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

50. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévõ

létesítmény bõvítését, közlekedési és közmû kapcsolatainak kiépítését, a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek

kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett

határozatával beruházási célterületté nyilvánított.”

(2) A Tfvt. 12. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemben meg kell jelölni annak

a) a kormányrendeletnek a számát, amely a kérelemben megjelölt termõföld végleges más célú hasznosításával járó

tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította, vagy

b) kormányhatározatnak a számát, amely a kérelemben szereplõ termõföldeket beruházási célterületté nyilvánította.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemben megjelölt más célú hasznosítás célja nem térhet el

a kormányrendeletben, illetve a kormányhatározatban megjelölt beruházás céljától.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

51. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következõ 25/E. §-sal egészül ki:

„25/E. § Ha a költségvetési szerv úgy szûnik meg, hogy az alapító szerv döntése alapján a többcélú intézmény

valamely szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott

csoportja az e törvény hatálya alá tartozó más munkáltató számára kerül átadásra, a költségvetési szerv

a) átadásra kerülõ szervezeti egységében foglalkoztatott személy közalkalmazotti jogviszonyára az Mt. 85/A. §

(1)–(4) bekezdését,

b) átadásra nem kerülõ foglalkoztatottja esetében a 25. § (1) bekezdés c) pontját

kell alkalmazni.”

(2) A Kjt. 91. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„91. § Az e törvénynek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 25/E. §-át a Módtv.

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az alapító szerv a költségvetési szervként

mûködõ többcélú intézmény átalakítására, illetve megszüntetésére irányuló, az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése szerinti döntését meghozta és a Módtv. hatálybalépésekor a költségvetési szerv

megszüntetésére még nem került sor.”

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

52. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. §-a a következõ p) ponttal egészül ki:

(Ingatlant kisajátítani a 3. § szerinti feltételek fennállása esetén, az alábbi közérdekû célokra lehetséges:)

„p) munkahelyteremtõ beruházás megvalósítása.”

(2) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A 2. § szerinti közérdekû célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás:)

„m) munkahelyteremtõ beruházás megvalósítása céljából, ha a beruházás legalább 2 milliárd forint teljes

költségigényû és legalább 100 új munkahely megteremtését biztosítja.”

Záró rendelkezések

53. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékét

rendeletben állapítsa meg.

54. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

„(2) Az 1–14. §, a 17–18. §, a 21. §, a 29. §, a 31–36. §, a 43–45. §, az 53. §, az 55. §, valamint az 57. § 2011.

szeptember 1-jén lép hatályba.
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(3) A 20. §, a 22–24. §, a 28. § (4) bekezdése, a 30. §, a 40. §, valamint az 58. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép

hatályba.”

55. § E törvény nem érinti a hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatásra létesített munkaviszony fennállását. Az

e törvény hatálybalépését megelõzõen közfoglalkoztatás céljából létrejött munkaviszonyokra a 2011.

augusztus 31-én hatályos szabályok vonatkoznak.

56. § (1) Az Flt. 47. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és

Közfoglalkoztatási Adatbázis” szöveg lép.

(2) Az Szt.

a) 20. § (2) bekezdés e) pontjában a „természetes személyazonosító adatai” szövegrész helyébe a „neve, születési

neve” szöveg,

b) 20. § (5) bekezdés c) pontjában a „családsegítés” szöveg helyébe a „családsegítés, közösségi ellátások” szöveg,

c) 102. § (1) bekezdésében a „94/D” szövegrész helyébe a „94/C” szöveg

d) 122/C. § (1) bekezdésében a „Ha a szerzõdéssel érintett szolgáltatás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt,” szövegrész helyébe a „Szerzõdéses szolgáltatások esetén” szöveg

lép.

(3) A Gyvt.

a) 134. § (6) bekezdésében az „igazságszolgáltatási és” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a nyomozó hatóság, az”

szöveg,

b) 138. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyazonosító adatait” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatait

és a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét,” szöveg,

c) 140. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „139. §-ban” szövegrész helyébe a „139. §

(1) bekezdésében” szöveg,

d) 142. § (1) bekezdésében a „138–141. §-ok” szövegrész helyébe a „138. §, a 139. § (1) bekezdése, a 140. § és a 141. §”

szöveg, valamint a „jogosultság” szövegrész helyébe a „jogosultság megszûnésétõl” szöveg,

e) 162. § (1) bekezdés f) pontjában a „102. §-ban” szövegrész helyébe a „96. § (8a) bekezdésében, a 102. §-ban”

szöveg

lép.

57. § (1) Az Szt.

a) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás,” szöveg,

b) 18. § k) pontjában, 25. § (4) bekezdés b) pontjában, 25. § (6) bekezdésében, 25. § (10) és (11) bekezdésében,

25. § (12) bekezdés b) pontjában, 34. § (2) bekezdés e) pontjában, 35. § (1) és (3) bekezdésében, 37/C. §

(6) bekezdésében, valamint 37/C. § (8) bekezdés a) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az „az igazságszolgáltatási szervek” szövegrész helyébe az „a bíróság, az ügyészség,

a nyomozó hatóság” szöveg,

d) 25. § (3) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában a „bérpótló juttatást” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást

helyettesítõ támogatást” szöveg,

e) 33. § (6) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés záró szövegében, 37/C. § (9) bekezdésében,

valamint 124. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatás” szöveg,

f) 35. § (5) bekezdésében, valamint 37/C. § (2) bekezdésében a „bérpótló juttatásnak” szövegrész helyébe

a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásnak” szöveg,

g) 38. § (7) bekezdésében a „fõre” szövegrész helyébe a „fogyasztási egységre” szöveg,

h) 50/A. § (3) bekezdésében, 50/C. § (3) bekezdés b) pontjában és 54. § (2) bekezdésében a „TAJ számát” szövegrész

helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét” szöveg

lép.
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(2) Az Flt.

a) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásra” szöveg,

b) 57/B. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés 1. pontjában és a (3) bekezdés 1. pont af) alpontjában a „bérpótló

juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,

c) az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont ba) alpont 3. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe

a „foglakoztatást helyettesítõ támogatásban” szöveg

lép.

(3) 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) 1. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontjában, valamint 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „bérpótló juttatásra” szövegrész

helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés 11. pontjában a „bérpótló juttatásban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítõ

támogatásban” szöveg

lép.

58. § (1) Hatályát veszti az Szt. 122/B. § (1) bekezdésében a „– függetlenül a közbeszerzés vagy pályáztatás alkalmazásától –”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Szt.

a) 18. § h) pontjában a „(TAJ szám)” szövegrész,

b) 26/A. §-a,

c) 35. § (2) bekezdése,

d) 86. § (2) bekezdés e) pontja.

59. § Nem lép hatályba az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

szóló 2011. évi CV. törvény 24. § (1) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 121/2011. (VII. 15.) 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 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, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés

– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, 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, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés – pályázati eljárás

lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban

elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”
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3. § A Rendelet

(1) a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 8. § (3) bekezdésében az „egyéb támogatásban [2. § f) pont]” szövegrész helyébe

az „ , a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egyéb támogatásban”

b) 9. § (5) bekezdésében a „2. §-ának f) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pontja”,

c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. § f) pont” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pont” szöveg, valamint az

„az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,

d) 12. § (2) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter”

szöveg lép.

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában az „éves” szövegrész hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról*

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. § (1) A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

* A rendelet mellékleteit (4623–4695. oldal) a Nemzetgazdasági Közlöny 11. számának CD-melléklete tartalmazza.
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A nemzeti erõforrás miniszter 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását 2011. II. félévre

vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a

miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta,

utólag kell folyósítani. A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2011. I. félévre megítélt

költségkompenzációs támogatás összegének legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére

– július, augusztus, szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál

kérelmezi.”

2. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2011. II. félévre vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet

kérelmezni. A kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a miniszterrel

megkötött védett szervezeti szerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag

kell folyósítani. A hatályos védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2011. I. félévre megítélt

támogatási összeg legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére – július, augusztus,

szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

3. § A Rendelet

a) 1. § e) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációért” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért”,

b) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (7) bekezdésében az „az évenkénti” szövegrész helyébe az „a”

szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzetgazdasági miniszter

k ö z l e m é n y e

a Vasútiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásának kezdeményezésérõl

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény

(a továbbiakban: ÁPBtv.) 9. § (1) bekezdése alapján

mint ágazati munkáltatói érdekképviselet:

a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség (MVVLSz) (képviseletre jogosult személy: Szarvas Ferenc elnök, Dzubay

László fõtitkár; székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.),

valamint



mint ágazati szakszervezetek:

a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Gaskó István elnök; székhely:

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A),

a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) (képviseletre jogosult személy: Simon Dezsõ elnök; székhely: 1023 Budapest, Ürömi u. 8.),

a Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége (VFSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Hankó János elnök; székhely:

1087 Budapest, Kerepesi út 2–8.),

a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) (képviseletre jogosult személy: dr. Laboda József elnök; székhely:

1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15–17.),

a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) (képviseletre jogosult személy: Kiss László elnök; székhely: 1145 Budapest, Bácskai

utca 11.),

a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (MTSZSZ) (képviseletre jogosult személy: Buzásné Putz Erzsébet elnök;

székhely: 1087 Budapest, Kerepes 1–3.),

közösen kezdeményezik

a VASÚTISZÁLLÍTÁSI Ágazati Párbeszéd Bizottság

létrehozását a TEÁOR ’08 szerinti

491 Helyközi vasúti személyszállítás,

4910 Helyközi vasúti személyszállítás,

492 Vasúti áruszállítás,

4920 Vasúti áruszállítás,

megnevezésû szakágazatokban.

Ha az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a), illetve b) pont feltételeinek megfelelõ más munkavállalói érdekképviselet (ágazati

szakszervezet), illetve más munkáltatói érdekképviselet (ágazati munkáltatói érdekképviselet) is részt kíván venni a fenti

szervezetek kezdeményezése alapján megnevezett területen tevékenykedõ Vasútiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottságban, a jelen

közlemény közzétételétõl számított harminc napon belül errõl írásban tájékoztatja a kezdeményezõket és az Ágazati Részvételt

Megállapító Bizottságot (1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.). Ezt követõen, a kezdeményezõk és a részvételi szándékukat jelen

felhívás alapján bejelentõ érdekképviseletek megállapodhatnak a Vasútiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásáról, és

kérhetik az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságtól a részvételi feltételeknek való megfelelés megállapítását [ÁPBtv. 9. § (2) és

(3) bekezdés].

Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság

k ö z l e m é n y e

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról

2011. július

Az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) módosításáról szóló 2004. évi CXXIV.

törvény 8. § (2) bekezdése, valamint

– a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése alapján

a közalkalmazotti szférában tevékenységet kifejtõ szakszervezetek reprezentativitását a Nemzetgazdasági Minisztérium által

mûködtetett Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerbe beérkezett jelentések alapján, a Kjt. 9. § (3) és (4) bekezdéseiben

foglaltakat figyelembe véve, 2011. március 31-ei hatállyal az alábbiakban állapítja meg:

1. A Kjt. 9. § (4) bekezdése alapján országos szinten reprezentatív országos szakszervezeti szövetség (konföderáció)

Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF)
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2. A Kjt. 9. § (3) bekezdése alapján ágazatban reprezentatív ágazati szakszervezet

52 Raktározás, szállítást kiegészítõ tevékenység ágazat:

Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás alágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége:

Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet (KÖVIOSZ)

841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás:

Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

841211 Oktatás igazgatása:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

8422 Honvédelem szakágazat:

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)

8424 Közbiztonság, közrend szakágazat:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

842420 Rendõrségi tevékenység:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

842430 Köztársasági õrezredi tevékenység:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

842470 Idegenrendészeti tevékenység:

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

8425 Tûzvédelem:

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ)

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

842510 Tûzvédelem szakigazgatása:

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete (KDSZ)

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ)

85 Oktatás ágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

851 Iskolai elõkészítõ oktatás alágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

8510 Iskolai elõkészítõ oktatás:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

851020 Óvodai nevelés:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

852 Alapfokú oktatás alágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

8520 Alapfokú oktatás szakágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú mûvészetoktatás kivételével):

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

852020 Alapfokú mûvészetoktatás:

Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ)

853 Középfokú oktatás alágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

8531 Általános középfokú oktatás szakágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

8532 Szakmai középfokú oktatás szakágazat:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

854 Felsõ szintû oktatás alágazat:

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ),

Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége (OSZSZ)
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8541 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás szakágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

8542 Felsõfokú oktatás szakágazat:

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)

Orvosegyetemek Szakszervezeteinek Szövetsége (OSZSZ)

86 Humán-egészségügyi ellátás ágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

861 Fekvõbeteg-ellátás alágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás alágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás szakágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás szakágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás alágazat:

Mentõdolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ)

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása alágazat:

Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása:

Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül ágazat:

Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül alágazat:

Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

8891 Gyermekek napközbeni ellátása szakágazat:

Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

889110 Bölcsõdei ellátás:

Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)

889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

90 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató tevékenység ágazat:

Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ),

Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ)

900 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztató tevékenység alágazat:

Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ),

Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ)

9001 Elõadó-mûvészet szakágazat:

Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ),

Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ)

9003 Alkotómûvészet szakágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység ágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység alágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

9101 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység szakágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

9102 Múzeumi tevékenység szakágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete
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9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése szakágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység alágazat:

Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)

Budapest, 2011. július 22.

Sándor Zsuzsanna Árva János
KOMT Önkormányzati Oldal KOMT Munkavállalói Oldal

képviselõje képviselõje

Horváthné Batár Emese
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselõje

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 20/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Mátraszõlõs Meleg-forrás vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Mátraszõlõs Községi Önkormányzat (3068 Mátraszõlõs, Kossuth tér 15.) – mint

fenntartó és a Dél-Nógrádi Vízmû Kft. (3060 Pásztó, Csillag tér 21.) – mint üzemeltetõ számára a Mátraszõlõs

Meleg-forrás vizének belsõ (ivási célú) felhasználására „Betyárok Vize” elnevezéssel természetes ásványvíz

megnevezés használatát engedélyezi (6-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 21/2011. (EüK 14.) OTH közleménye
Eger B-117 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 2.) – mint fenntartó

és a Heves Megyei Vízmûvek Zrt. (3300 Eger, Hadnagy út 2.) – mint üzemeltetõ számára az Eger B-117 OKK számú kút

vizének belsõ (ivási, palackozási célú) felhasználására „Szent József Természetes Ásványvíz” elnevezéssel

természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (126/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 22/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a HELL-ENERGY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

számára a Szikszó K-33 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„TURUL” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (84-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 23/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-34 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a HELL-ENERGY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

számára a Szikszó K-34 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„Cserehát IV.” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (85-2/OTH/2011.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 24/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-35 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a HELL-ENERGY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

számára a Szikszó K-35 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„Cserehát I.” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (86-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 25/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-36 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a HELL-ENERGY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

számára a Szikszó K-36 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„Cserehát III.” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (87-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 26/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Szikszó K-37 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a HELL-ENERGY Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1.) – mint fenntartó és üzemeltetõ

számára a Szikszó K-37 OKK számú kút vizének belsõ – kizárólag palackozási célú élelmiszerkénti – felhasználására

„Cserehát II.” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (88-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 27/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Perõcsény B-7 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Száraz Lajos (1122 Budapest, Abos u. 9.) fenntartásában és üzemeltetésében

számára lévõ Perõcsény B-7 OKK számú kút vizének belsõ (ivási célú) – felhasználására „Perõcsényi Természetes

Ásványvíz” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi (27/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 28/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Balatonszemes K-26 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés
használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Balatonszemes Község Önkormányzat (8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.)

fenntartásában és üzemeltetésében lévõ Balatonszemes K-26 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)

felhasználására „Szemesvíz” elnevezéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(81/OTH/2011.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 29/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Kesztölc K-9 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Kertész Iván (8044 Zürich, Kröleinstrasse 56. Svájc) – mint fenntartó és az IVI-QUELL

Kft. (1117 Budapest, Hunyadi J. u. 16.) – mint üzemeltetõ számára a Kesztölc K-9 OKK számú kút vizének belsõ (ivási

célú) felhasználására „IVI-QUELL” elnevezéssel természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezi

(46-2/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 30/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Makó B-235 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) fenntartásában és a

Makói Fürdõfejlesztõ Kft. (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) üzemeltetésében lévõ Makó B-235 OKK számú kút

vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására „Makói gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát

engedélyezi (131-12/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 31/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Békéscsaba B-282 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István

tér 7.) fenntartásában és a Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi Dezsõ u. 4-6.) üzemeltetésében

lévõ Békéscsaba B-282 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására csabai „Árpád” gyógyvíz I.

elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi (61-11/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 32/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Eger K-21 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.)

fenntartásában és a Heves Megyei Vízmûvek Zrt. (3300 Eger, Hadnagy út 2.) üzemeltetésében lévõ Eger K-21 OKK

számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására a gyógyvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezi

(12/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 33/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Tiszakécske K-110 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Szabó Istvánné (6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 43/a.) fenntartásában és

üzemeltetésében lévõ Tiszakécske K-110 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználására „Éva

Gyógyvíz” elnevezéssel a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezi (57/OTH/2011.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 34/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Budapest I. Rác Nagy Forrás gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Budapest I. Rác Nagy Forrás – külsõ (fürdési célú) felhasználására – gyógyvízzé

minõsített vizét (engedély száma: 206/Gyf/1977.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (93/OTH/2011.)

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 35/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Hévízi Tó gyógyiszapjának nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a Hévízi Tó gyógyiszappá minõsített iszapját (engedély száma: 34/Gyf/1972.) – törli

a gyógyiszapok nyilvántartásából (139/OTH/2011.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 36/2011. (EüK. 14.) OTH közleménye
Eger K-15 (AT-10) OKK számú kút gyógyvizének nyilvántartásból való törlésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal az Eger K-15 (AT-10) OKK számú kút – külsõ (fürdési célú) felhasználásra – gyógyvízzé

minõsített vizét (engedély száma: 224/Gyf/1969.) törli a gyógyvizek nyilvántartásából. (11/OTH/2011.)
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meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát
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el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
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gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.
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