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Jogszabályok

2008. évi XX.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény

módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsoro-
lásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
1. §-a a következõ új g) ponttal egészül ki, a jelenlegi
g) pont jelölése h) pontra változik, a § a következõ új
i) ponttal egészül ki, a jelenlegi h) pont jelölése j) pontra
változik, a jelenlegi i) pont helyébe a következõ új k) pont
lép, valamint a jelenlegi j)–k) pontok jelölése l)–m) pon-
tokra változik:

(A Magyar Köztársaság minisztériumai a következõk:)
„g) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszté-

rium,”
„i) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,”
„k) Önkormányzati Minisztérium,”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) A Tv. 1. § c) pontja hatályát veszti.

(3) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kihir-
detett törvény vagy rendelet

a) Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gaz-
dasági és közlekedési minisztert említ, azon

aa) a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati
ügyekért, az elektronikus hírközlésért és a postaügyért
való felelõsség körében Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztériumot vagy közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert,

ab) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereske-
delemért, valamint a külgazdaságért való felelõsség köré-
ben Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot
vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,

b) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot
vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ,
azon

ba) a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a ka-
tasztrófák elleni védekezésért, a köziratok kezelésének
szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspoli-
tikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási sza-
bályozásért, a választások és népszavazások lebonyo-
lításáért és a közigazgatás-szervezésért való felelõsség
körében Önkormányzati Minisztériumot vagy önkor-
mányzati minisztert,

bb) a területfejlesztésért és területrendezésért, a telepü-
lésfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért és
a fejlesztéspolitikáért való felelõsség körében Nemzeti

Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fej-
lesztési és gazdasági minisztert
kell érteni.

(4) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 53. § (2) bekezdésében az „a kormányzati
igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
önálló mûködését biztosító fejezeti kezelésû elõirányzat
felett a kormányzati igazgatás összehangolásáért fele-
lõs tárca nélküli miniszter,” szövegrész helyébe az
„a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
fejezet felett a kutatásfejlesztésért felelõs miniszter,” szö-
veg, 1. számú mellékletében a „XI. ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM” szöveg-
rész helyébe a „XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉ-
RIUM” szöveg, a „XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE-
DÉSI MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe a „XV.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZ-
TÉRIUM” szöveg lép, egyben az 1. számú melléklet a
„XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA-
ÜGYI MINISZTÉRIUM” fejezettel és a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVA-
TAL” fejezettel egészül ki.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdésében az
„a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szö-
vegrész helyébe az „a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivételekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatában meghatározottak szerint” szöveg, 43. § (1) be-
kezdésében a „törvényben meghatározott kivételekkel”
szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott kivéte-
lekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési szabályza-
tában meghatározottak szerint” szöveg, (2) bekezdésében
az „egy” szövegrész helyébe a „két” szöveg lép, valamint a
31. § (5) bekezdése és 76. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési
törvény keretei között az e törvény, valamint a miniszterek
feladatkörének változásáról szóló kormányrendeletek
végrehajtásához szükséges fejezetek közötti elõirányzat-
átcsoportosításokat elvégezze.

(7) Az e törvénnyel más szervhez átkerülõ feladat- és
hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó
egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is
kiterjedõen – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja
az adott feladatot, hatáskört átvevõ szerv.

(8) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalma-
zása szempontjából a (3) bekezdésben megjelölt minisz-
tériumot kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának
tekinteni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2008. évi XXXII.
törvény

a közraktározásról szóló
1996. évi XLVIII. törvény módosításáról*

1. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Krt.) 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Saját tárolás a közraktár tulajdonában, valamint a
legalább három éven át, a közraktározás teljes idõtartamát
is magában foglaló megszakítás nélküli egyéb jogcímen
birtokban tartott és saját üzemeltetésében lévõ raktárban
történõ közraktározás. Mûvi tárolás minden sajátnak nem
minõsülõ tárolás.”

2. § A Krt. 2. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) Olyan áru, amelynek birtokban tartása hatósági en-
gedélyhez kötött, a hatósági engedély birtokában, és a vo-
natkozó jogszabály betartása mellett közraktározható.

(9) Nem közösségi áru a vámjogszabályok szerinti en-
gedéllyel rendelkezõ, és az ott meghatározott eljárás sze-
rint mûködõ A és B típusú vámraktárban közraktározható.
Adóraktárban elhelyezett áru az általános forgalmi adóról
szóló törvényben meghatározott engedéllyel rendelkezõ,
és az ott meghatározott eljárás szerint mûködõ adóraktár-
ban közraktározható.

(10) A (8) és (9) bekezdés szerinti engedélyekkel a rak-
tár üzemeltetõjének kell rendelkeznie.”

3. § A Krt. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A közraktár a 40. § (1) bekezdésében foglalt va-
gyonbiztosításon túl felelõsségbiztosítást is köthet. Ha a
közraktár nem rendelkezik a tárolt áruk értékének megfe-
lelõ felelõsségbiztosítással, az általa kibocsátott közraktári
jegyeken feltüntetett áruérték naptári évenként nem lehet
több, mint saját tõkéjének ötszöröse.”

4. § A Krt. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A részvénytársasági formában mûködõ közraktári
tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti ké-
relemhez két példányban mellékelni kell:

a) a részvénytársaság létesítõ okiratát, amely a cég fõ-
tevékenységeként a raktározás, tárolás besorolást tartal-
mazza, továbbá záloghitelnyújtás esetén az egyéb hitel-
nyújtás besorolás megjelölést, valamint a szervezeti fel-
építésének, az irányítási, döntési és ellenõrzési rendjére
vonatkozó, illetõleg a szervezeti és mûködési szabályzatra
vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket a létesítõ okirat
részletesen nem tartalmazza;

b) a 2. § (2) és (4)–(5) bekezdésében meghatározott fel-
tételek meglétét igazoló okiratokat;

c) a közraktár tárolási, raktározási tevékenységéhez
használt saját raktára mûködéséhez szükséges telepenge-
délyt;

d) a közraktár üzletszabályzatának tervezetét, ideértve
az általános szerzõdési feltételeket is;

e) zálogkölcsönnyújtás esetén a kölcsönnyújtással kap-
csolatos szabályzatokat, ideértve a fedezetek minõsítésére,
illetõleg értékelésére vonatkozó szabályzatot;

f) a használni kívánt közraktári jegy, letéti könyv (letéti
szelvény) nyomtatványainak mintáját;

g) a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ
személyek azonosító, illetve cégjogi adatait, az azokat iga-
zoló okiratokat, ideértve az állampolgárságra, devizajogi
státuszra vonatkozó tájékoztatást;

h) a közraktár vezetõinek szakmai képesítésére, állam-
polgárságára és alkalmazására vonatkozó okiratokat;

i) nyilatkozatot arról, hogy a részvénytársaságnak, va-
lamint az igazgatóság tagjainak belföldön nincs köztarto-
zása, továbbá ez utóbbiak tekintetében a büntetlen elõéle-
tet igazoló okiratot;

j) nyilatkozatot arról, hogy tudomása szerint a rész-
vénytársaság ellen nem indult csõd- vagy felszámolási el-
járás;

k) nyilatkozatot a közraktár cégjegyzékszámáról, adó-
számáról, telefon és fax számáról, valamint e-mail címé-
rõl.”

5. § A Krt. 5/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5/B. § A fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység
gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez két
példányban mellékelni kell:

a) a külföldi vállalkozás alapító okiratát, valamint har-
minc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy a külföldi
székhelyû vállalkozás székhelye szerinti ország ezzel egy
tekintet alá esõ szervezetének igazolását a külföldi vállal-
kozás alapításáról, képviseletérõl, jegyzett tõkéjérõl;

b) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbí-
róság általi cégnyilvántartásba történõ bejegyzésérõl szóló
jogerõs cégbírósági határozatot;

c) az 5. § (2) bekezdésének b)–f) pontjaiban felsorolt
okiratokat, szabályzatokat és nyomtatványokat;

d) a külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktele-
pe vezetõjének (vezetõinek) állampolgárságára, szakmai
képesítésére és alkalmazására vonatkozó okiratokat;

e) nyilatkozatot arról, hogy a fióktelep vezetõjének
(vezetõinek) nincs köztartozása, továbbá az említettekre
vonatkozóan a büntetlen elõéletet igazoló okiratot;

f) az alapítónak az elõzõ üzleti évre vonatkozó, könyv-
vizsgáló által hitelesített éves beszámolóját;

g) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vállalkozásnak
milyen mérlegen kívüli kötelezettségei vannak;

h) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító ere-
jû magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellé-
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kelt iratban foglaltak valódiságának a felügyelet által meg-
keresett szervek útján történõ ellenõrzéséhez;

i) a fióktelep formájában mûködõ közraktár vezetõje
döntési jogkörének leírását, valamint a kérelmezõ azon
testületeinek felsorolását, amelyek hozzájárulása nélkül
bizonyos döntések nem érvényesek;

j) nyilatkozatot arról, hogy tudomása szerint a fióktelep
vagy a külföldi vállalkozás ellen nem indult csõd- vagy
felszámolási eljárás;

k) nyilatkozatot a fióktelep cégjegyzékszámáról, adó-
számáról, telefon és fax számáról, valamint e-mail címé-
rõl.”

6. § A Krt. 5/D. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5/D. § A közraktári tevékenység megszüntetése iránt
kérelmet kell benyújtani a felügyelethez. A közraktári te-
vékenység megszüntetését a felügyelet akkor engedélyezi,
ha a közraktár a kérelmében meghatározott idõpontig vala-
mennyi általa kötött közraktári szerzõdést teljesítette, az
általa kötött közraktári szerzõdések alapján kibocsátott
közraktári jegyeket bevonta, és ezt a felügyelet felé hitelt
érdemlõen igazolta.”

7. § (1) A Krt. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közraktári tevékenység folytatására, illetve meg-
szüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet két pél-
dányban kell benyújtani.”

(2) A Krt. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § (2) bekezdésében, az 5/A. §-ban, az
5/B. §-ban, az 5/C. § (2) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdé-
sében, a 8. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 13. §
(1) bekezdésében foglalt engedélyezési és bejelentési kö-
telezettség teljesítéséhez szükséges mellékletek – a 2. §
(2) és (4)–(5) bekezdésekben megjelölt feltételek megléte,
a büntetlenség igazolása, a köztartozásokra vonatkozó iga-
zolások, szakképesítés igazolása, valamint a közraktári
jegy tervezet egy-egy példányának kivételével – másolat-
ban is becsatolhatóak. Ha a mellékletek között idegen
nyelvû okirat van, mellékelni kell annak a magyar nyelvû
fordítását is.”

(3) A Krt. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A felügyelet a közraktározási piac tájékoztatása ér-
dekében a honlapján naprakészen és folyamatosan közzé-
teszi

a) az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelke-
zõk jegyzékét (közraktár neve, székhelye, telefon- és fax-
száma, e-mail címe, engedély száma, engedély kiadásának
idõpontja), a tevékenység felfüggesztésének és az enge-
dély visszavonásának tényét és idõpontját, valamint a ki-
rendelt felügyeleti biztos nevét, kirendelésének idõpontját,

b) azon külföldi felügyeleti hatóságok jegyzékét, ame-
lyekkel kölcsönös elismerésen alapuló együttmûködési
megállapodást kötött.”

(4) A Krt. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) bekezdésében felsorolt dokumentumok, vala-

mint a 13. § (1) és (3) bekezdésében foglalt bejelentés
elektronikus úton is benyújthatóak.”

8. § A Krt. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„7. § (1) A közraktár vezetõje, vagy a közraktári tevé-
kenység irányításával megbízott vezetõ állású munkavál-
lalója külön jogszabályban meghatározott szakképzettség-
gel, legalább ötéves – közraktári, banki, vállalati gazdál-
kodási, államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági terüle-
ten szerzett – szakmai gyakorlattal és legalább hároméves
vezetõi gyakorlattal rendelkezõ természetes személy lehet,
aki a közraktárral munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy nem lehet olyan
természetes személy, akit bûncselekmény miatt jogerõsen
elítéltek, és a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkö-
vetkezmények alól nem mentesült, továbbá akinek jogerõs
határozattal megállapított köztartozása van.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jelöltet – megbízatását meg-
elõzõ harminc nappal – a felügyeletnek be kell jelenteni. A
bejelentéssel egyidejûleg a jelölt részletes szakmai önélet-
rajzát, valamint az (1) és (2) bekezdésekben felsoroltak hi-
telt érdemlõ igazolását is be kell nyújtani.”

9. § A Krt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Közraktárban befolyásoló részesedés szerzésé-

re irányuló, illetve azt eredményezõ vagy ahhoz kapcsoló-
dó, jelentõs elõnyt biztosító megállapodáshoz a felügyelet
elõzetes engedélye szükséges.

(2) A közraktárban befolyásoló részesedéssel csak
olyan természetes személy, vagy gazdasági társaság ren-
delkezhet,

a) aki a közraktár óvatos, körültekintõ és megbízható
mûködését veszélyeztetõ befolyástól mentes, és biztosíta-
ni képes a közraktár megbízható, gondos tulajdonosi irá-
nyítását és ellenõrzést, valamint

b) akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szer-
kezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a közraktár feletti
hatékony felügyelet gyakorlását.

(3) Ha a közraktárban természetes személy szerez a
(2) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az elõzetes
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) személyazonosító és lakcím adatait: név, születési
név, anyja születési neve, születési hely, idõ, állampolgár-
ság, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány (útle-
vél) száma, vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas iga-
zolvány száma;
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b) a természetes személy büntetlen elõéletére vonatko-
zó igazolást;

c) nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonszerzéshez szük-
séges összeg a kérelmezõ törvényes jövedelmébõl szárma-
zik;

d) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély
iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak
valódiságának ellenõrzéséhez;

e) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatko-
zóan, hogy az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a tár-
sadalombiztosítási szervekkel szemben tartozása nincs.

(4) Ha a közraktárban gazdasági társaság szerez az
(1) bekezdés szerint befolyásoló részesedést, az elõzetes
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a befolyást szerzõ létesítõ okiratának másolatát;
b) nyilatkozatot a befolyást szerzõ cégjegyzékszámá-

ról, adószámáról;
c) külföldi gazdasági társaság esetében cégkivonatának

magyar nyelvû fordítását, vagy igazolást arról, hogy a tár-
saságot a külföldi vállalati nyilvántartásba bejegyezték;

d) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatko-
zóan, hogy a gazdasági társaságnak az adóhatósággal,
vámhatósággal szemben tartozása nincs;

e) a gazdasági társaságnak az elõzõ három üzleti évre
vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámo-
lóját;

f) nyilatkozatot arról, hogy milyen – a számviteli tör-
vény szerinti – függõ és jövõbeni kötelezettségei vannak.

(5) A felügyelet a befolyásoló részesedés szerzését
eredményezõ megállapodáshoz szükséges elõzetes enge-
dély iránti kérelmet annak beérkezésétõl számított tizenöt
napon belül elbírálja. A felügyelet a kérelmet elutasíthatja,
ha a részesedést megszerezni kívánó fél tevékenysége
vagy a közraktárra gyakorolt befolyása a biztonságos mû-
ködést, illetve a kötelezettségek teljesítését veszélyeztet-
né. A befolyásoló részesedésre, valamint a közvetett tulaj-
donra vonatkozóan a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) fogalmai irányadóak.”

10. § A Krt. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A felügyelet a 8. § (3) bekezdésének a) pontjá-

ban meghatározott személyes adatot a befolyásoló részese-
dés szerzésére irányuló, illetve azt eredményezõ, vagy ah-
hoz kapcsolódó, jelentõs elõnyt biztosító megállapodás
elõzetes engedélyezése céljából a kérelem elbírálásáig ke-
zeli, azt követõen törli.”

11. § (1) A Krt. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a közraktár a felügyelet felszólításának az ab-
ban meghatározott határidõn belül nem tesz eleget, a fel-
ügyelet újabb határozattal az (1) bekezdés b)–d) pontjá-
ban, valamint a (4) bekezdésben foglalt szankciókat alkal-
mazhatja.”

(2) A Krt. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott in-
tézkedéseken kívül a közraktár vezetõjét – a jogsértés mér-
tékétõl függõen – egymillió forintig terjedõ bírság megfi-
zetésére kötelezheti, illetve kötelezheti az igazgatóságot
vagy az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatót a köz-
gyûlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi
pontok megtárgyalására. Az intézkedés elmulasztása ese-
tén a felügyelet a cégbíróságnál törvényességi felügyeleti
eljárást kezdeményez.”

12. § (1) A Krt. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A közraktári tevékenység felfüggesztése vagy az
engedély visszavonása esetén a határozatban megjelölt
idõponttól kezdõdõen a közraktárhoz felügyeleti biztost
kell kirendelni. A kirendeléstõl kezdõdõen a közraktár
közraktári tevékenységgel, kölcsönügylettel kapcsolatos
jognyilatkozatot csak a felügyeleti biztos ellenjegyzésével
tehet. Ha a felügyelet álláspontja szerint fennáll a veszélye
annak, hogy a közraktár e törvény szerinti kötelezettségé-
nek nem tud eleget tenni, a felügyelet a közraktár vagyoná-
val kapcsolatos intézkedések érvényességét a felügyeleti
biztos ellenjegyzéséhez kötheti. A felügyeleti biztos részé-
re a felügyelet a közraktárhoz való kirendelésével össze-
függésben más feladatot is megállapíthat.”

(2) A Krt. 11. §-a a következõ (3)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Felügyeleti biztosnak olyan természetes személy
nevezhetõ ki, aki megfelel a közraktár vezetõjével szem-
ben támasztott, a 7. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott
követelményeknek.

(4) A felügyeleti biztos kirendelésérõl rendelkezõ hatá-
rozat kézhezvételéig a közraktár igazgatósági tagjának a
gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi rendelkezések
szerinti felelõssége fennmarad. A felügyeleti biztos az e
minõségében okozott kárért kizárólag a felügyeletnek tar-
tozik felelõsséggel, vele szemben közvetlenül kártérítési
igény nem érvényesíthetõ. A felügyeleti biztos által e mi-
nõségben harmadik személynek okozott károkért a fel-
ügyelet felel.

(5) Az igazgatóság, illetõleg a felügyelõ bizottság tagja
a felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvos-
lattal élhet a felügyeleti biztost kirendelõ határozat és a fel-
ügyelet által a közraktárral szemben hozott határozat ellen,
e jogorvoslati eljárásban a közraktárat képviselheti vagy a
képviselet ellátására megbízást adhat.

(6) A felügyeleti biztost kirendelõ határozat rendelkezõ
részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, valamint ké-
relmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahelyének, be-
osztásának, és a kirendelés kezdõ idõpontjának a Cégköz-
lönyben történõ közzétételét.

(7) Ha a felügyeleti biztost a közraktár képviseletében
eljáró személy akadályozza az e törvényben és a felügyelet
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által esetileg meghatározott tevékenységének gyakorlásá-
ban, akkor közjegyzõ, illetõleg rendõrség közremûködését
veheti igénybe.”

13. § A Krt. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:

„(2) A felügyeleti biztost visszarendelõ határozat ren-
delkezõ részét a felügyelet a cégbíróságnak megküldi, va-
lamint kérelmezi a felügyeleti biztos nevének, munkahe-
lyének, beosztásának, és a visszarendelés idõpontjának a
Cégközlönyben történõ közzétételét.”

14. § A Krt. 12/A. §-a (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„12/A. § (1) A felügyeleti eljárásért a közraktár felügye-
leti eljárási díjat fizet a felügyelet részére. A felügyeleti el-
járási díj mértéke az elõzõ naptári évben (beszámolási idõ-
szakban) – a 16. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – kibocsátott közraktári jegyeken feltüntetett érték
együttes összegének 0,4 ezreléke, de legfeljebb tizenöt-
millió forint.”

15. § A Krt. a következõ 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § A közraktári tevékenység engedélyezéséért,

valamint az 5/C. §-ban, az 5/D. §-ban, a 8. §-ban és a 13. §
(1) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásért a
kérelmezõ igazgatási szolgáltatási díjat fizet a felügyelet
részére.”

16. § A Krt. 13. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § (1) A közraktár köteles az alábbi változásokat
elõzetesen engedélyezés céljából a felügyeletnek írásban
bejelenteni:

a) az üzletszabályzat módosításának szándékát;
b) a zálogkölcsönnyújtási szabályzat módosításának

szándékát;
c) az alkalmazni kívánt közraktári jegyek, letéti könyv

megváltoztatásának szándékát.
(2) A felügyelet az engedélyezés iránti kérelemrõl an-

nak beérkezésétõl számított harminc napon belül, az
(1) bekezdés b) pontja esetén a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyeletének szakhatósági állásfoglalása figye-
lembevételével, határozatban dönt.

(3) A közraktár köteles az alábbiakat haladéktalanul
írásban bejelenteni a felügyeletnek:

a) ha költséget, ráfordítást eredményezõ kötelezettsé-
geinek összege eléri a közraktár saját tõkéjének huszonöt
százalékát;

b) fizetésképtelensége veszélyét;
c) szétválási vagy egyesülési szándékát;
d) a közraktári tevékenységgel kapcsolatos személyi és

tárgyi feltételekben bekövetkezett változást, illetve a tár-
gyi feltételek megszûnését;

e) cégadatainak megváltozását;

f) a részvénytársaság tulajdonosi szerkezetének meg-
változását;

g) a létesítõ okirat engedélyt nem igénylõ változását.
(4) A felügyelet harminc napon belül megvizsgálja,

hogy a (3) bekezdés a)–d) pontjai szerinti bejelentésben
foglalt esemény veszélyezteti-e a közraktár zavartalan mû-
ködését, kötelezettségeinek teljesítését, illetve igényel-e
felügyeleti intézkedést.”

17. § A Krt. 15. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) hatálya alá tartozó
terméket közraktárban elhelyezni, vagy kiszolgáltatni a
Jöt. rendelkezéseinek figyelembevételével lehet.

(3) A semmis közraktári szerzõdés alapján kiállított
közraktári jegy nem értékpapír. A közraktári jegy vagy
bármely részének jóhiszemû megszerzõjével szemben ér-
vénytelenségre nem lehet hivatkozni.”

18. § (1) A Krt. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A közraktári szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a szerzõdés idõtartamát,
b) a teljesítés helyét,
c) az áru megnevezését, mennyiségét, minõségét, értékét,
d) a raktár pontos helyét és jelölését,
e) a raktár típusát (saját vagy mûvi raktár),
f) a tárolás módját a (3) bekezdés szerint,
g) az áru csomagolását,
h) az áru kezelésére és biztosítására vonatkozó rendel-

kezést,
i) a közraktári díjat és a közraktári szerzõdésben kikö-

tött egyéb szolgáltatások díját,
j) azt a tényt, hogy a 17. § szerinti szabályzatok is a

szerzõdés részét képezik,
k) a szerzõdõ felek cégszerû aláírását és keltezést.”

(2) A Krt. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § egyidejûleg a következõ (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) A letevõ a közraktározás megkezdésekor köteles az
áru minõségét tanúsítani. A közraktár és a letevõ a minõ-
ségre tekintettel megállapodik, hogy a közraktár által tör-
ténõ átvétel idõpontjában az áru milyen értéket képvisel,
amelyet a közraktári szerzõdésben rögzíteni kell. Eltérõ
megállapodás hiányában az áru értéke a letevõ könyveiben
az áru értékeként megjelölt összeg. A felek megállapod-
hatnak abban is, hogy az áru értékét szakértõ állapítsa
meg. Az áru így megállapított értéke az alapja a kártérítési
igénynek.

(6) Az áru szavatosságának megõrzése érdekében a lete-
võ és a közraktár megállapodhat abban, hogy a közraktáro-
zás ideje alatt a letevõ az árut azonos fajtájú, mennyiségû,
és minõségû áruval kicserélje. A letett áru kicserélésére
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vonatkozó részletes szabályokat a közraktár üzletszabály-
zatában kell rögzíteni.”

19. § A Krt. 17. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[A szabályzatnak tartalmaznia kell]
„c) a szabályzat hatálybalépésének idõpontját.”

20. § (1) A Krt. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az áru közraktári megõrzésre való átvételének, va-
lamint az áru kiszolgáltatásának idõpontja az, amikor az
áru átadását és átvételét a felek jegyzõkönyvben rögzítik,
függetlenül az áru tényleges mozgásától.”

(2) A Krt. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha az áru átvétele, vagy kiszolgáltatása több rész-
letben történik, minden részmennyiségrõl jegyzõkönyvet
kell felvenni.”

21. § (1) A Krt. 20. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közraktár a közraktározást saját raktárban vagy
mûvi raktárban végezheti. A közraktár mûvi raktárt csak
abban az esetben vehet igénybe, ha a raktár rendelkezik a
mûködéséhez szükséges hatósági engedéllyel, valamint a
letenni kívánt árut egyéb árutól elkülönítve, zárható he-
lyen lehet raktározni.

(2) A mûvi tárolás megkezdéséig a közraktár a mûvi
raktárt birtokba veszi és a felügyeletet a közraktározás ide-
je alatt biztosítja. A közraktár felügyeleti kötelezettsége a
megõrzéssel kapcsolatos összes teendõkre, valamint a tör-
vény rendelkezései teljes körû betartásának ellenõrzésére
terjed ki.”

(2) A Krt. 20. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közraktárt a közraktározott áru tekintetében meg-

illeti a birtoklás és a birtokvédelem joga.”

22. § A Krt. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) A közraktár (1) bekezdésben foglalt felelõssége
megszûnik,

a) ha a közraktári jegy lejárt, és a zálogjegy birtokosa a
32. § (1) bekezdésében meghatározott jogával a lejáratig
nem élt;

b) ha a közraktári jegy lejárt és az árut a jegybirtokos a
közraktár írásbeli felszólítása ellenére az értesítéstõl szá-
mított 5 napon belül nem váltja ki. A közraktárnak az érte-
sítést a letéti könyvének adatai szerinti áru- és zálogjegy-
birtokos részére kell megküldenie.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a köz-
raktár az árut a közraktári jegy birtokosának kockázatára, a
Ptk. felelõs õrzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfele-
lõen õrizheti tovább, és a Ptk.-nak a jogosult késedelmére
vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

23. § A Krt. a IV. Fejezetet megelõzõen a következõ
címmel és a következõ 23/A. §-sal egészül ki:

„A közraktári tevékenységbõl eredõ perek

23/A. § A közraktári tevékenységbõl eredõ perekben a
Polgári perrendtartás váltóperekre vonatkozó eljárási sza-
bályait kell alkalmazni. [Pp. 125. § (2) és (4) bekezdése;
217. § (4) bekezdése; 234. § (1) bekezdése]”

24. § (1) A Krt. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A közraktár a közraktári jegy kiállítása után az áru
értéke kétharmadának erejéig kölcsönt nyújthat a közrak-
tári jegy birtokosa részére úgy, hogy az egy ügyfélnek
vagy ügyfélcsoportnak nyújtott zálogkölcsön összege nem
haladhatja meg a közraktár saját tõkéjének huszonöt szá-
zalékát. Az ügyfélcsoport meghatározására a Hpt. értelme-
zõ rendelkezései az irányadóak. A kölcsön biztosítására a
zálogjegyet a közraktárra kell forgatni.”

(2) A Krt. 28. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A közraktár által történõ zálogkölcsönnyújtás nem
minõsül pénzügyi szolgáltatásnak.”

25. § A Krt. a következõ 28/A. és 28/B. §-okkal egé-
szül ki:

„28/A. § (1) A közraktár – amennyiben zálogkölcsön
nyújtásával foglalkozik – évente tervet készít az adott év-
ben kihelyezhetõ zálogkölcsön összegérõl.

(2) A közraktár a zálogkölcsönnyújtásra vonatkozóan
belsõ szabályzatot köteles készíteni. A belsõ szabályzat
tartalmazza:

a) a zálogkölcsönnyújtásról szóló döntés eljárási rend-
jét (a döntési szempontokat, a döntési folyamatot);

b) a fedezetértékelés elveit (a fedezetként elfogadható
áruk körét, az értékesíthetõség feltételeit);

c) a zálogkölcsön nyilvántartásának és kockázatának
folyamatos nyomon követése rendjét.

28/B. § (1) A közraktárral vagy a közraktár tulajdonosá-
val szoros kapcsolatban álló vállalkozásnak történõ zálog-
kölcsön nyújtásához az igazgatóság tagjainak legalább
kétharmados szótöbbséggel hozott határozata, vagy az
igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató által hozott ha-
tározat szükséges. A szoros kapcsolat meghatározására a
Hpt. fogalmai irányadóak.

(2) A közraktár a zálogkölcsönnyújtásról szóló (1) be-
kezdés alapján hozott határozatát annak meghozatalától
számított tizenöt napon belül köteles a felügyeletnek beje-
lenteni.

(3) A közraktár köteles a vele, vagy tulajdonosával szo-
ros kapcsolatban álló vállalkozásoknak nyújtott zálogköl-
csönrõl elkülönített nyilvántartást vezetni.”

26. § A Krt. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az árut értékesíteni kell, és az a közraktárjegyen
feltüntetett adatok szerint megfelel a Budapesti Értéktõzs-
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de szabályzatában foglalt feltételeknek, a közraktár az árut
tõzsdei forgalomban értékesítheti.”

27. § (1) A Krt. 35. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az árverésrõl hirdetményt kell kibocsátani, melynek
tartalmaznia kell]

„d) az árverésre kerülõ áru megnevezését, mennyiségét,
minõségét, különleges jellemzõit, a kikiáltási árat, amely a
közraktári jegyen szereplõ érték, vagy szakértõ által meg-
állapított becsérték, valamint azt a tényt, hogy a kikiáltási
ár általános forgalmi adót nem tartalmaz;”

„f) az árverést lefolytató szervezet, személy (a továb-
biakban: árverési biztos) nevét;”

(2) A Krt. 35. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az árverési hirdetményt]
„b) közzé kell tenni két országos napilapban az árverést

legalább hét nappal megelõzõen. Az árverés sikeressége
érdekében a hirdetmény egyéb módon is – így különösen a
közraktár internetes honlapján, szakmai és helyi szerveze-
teknél – közzétehetõ.”

(3) A Krt. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az árverést a közraktár, vagy a közraktár által fel-
kért olyan árverési biztos vezeti, aki független a letevõtõl
és az ismert közraktári-jegybirtokostól.”

28. § (1) A Krt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az árverést munkanapon, a közraktár hivatali ide-
jén belül kell megtartani. Ha az árverés a zálogjegy birto-
kosának kérelmére indult, akkor a közraktári jegyet, vagy
annak zálogjegy részét a közraktár székhelyén, hivatali
idõben, legkésõbb az árverést megelõzõ napon az árverés
kérelmezõje köteles bemutatni. E kötelezettség elmulasz-
tásából eredõ, a közraktárra háruló költségeket az árvere-
zés kérelmezõje köteles megtéríteni.”

(2) A Krt. 36. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az árverési biztos
a) nyilvántartásba veszi az árverezõket;
b) ismerteti az árverés szabályait;
c) közli az áru kikiáltási árát és az általános forgalmi

adó mértékét, ismerteti a mennyiségi és minõségi jellem-
zõket, valamint az áru megvásárlásra vonatkozó egyéb fel-
tételeket;

d) felhívja az árverezõket ajánlatuk megtételére;
e) az ajánlatokat rögzíti;
f) ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb

vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az árut a
legtöbbet ajánló megvette;

g) az árverésrõl árverési jegyzõkönyvet készít, amely
tartalmazza az e §-ban felsoroltakat, valamint az árverési

biztos és a vevõ aláírását, amellyel a vevõ elismeri a kikiál-
tott vételár megfizetésének kötelezettségét.”

(3) A Krt. 36. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a felajánlott legmagasabb vételár nem éri el a ki-
kiáltási árat, az áru megromlásának veszélye miatt történt
értékesítés esetén az árverési biztos a legmagasabb ajánlati
áron, de legalább a kikiáltási ár ötven százalékán kiálthatja
ki ismét az árat. Ha így sem sikerül az értékesítés, akkor a
legmagasabb árat ajánló vevõ részére kell értékesíteni az
árut.

(5) A zálogjegybirtokos által kért, illetve a közraktári
szerzõdés lejárta miatt tartott árverésen, ha a kikiáltási
áron nem sikerül értékesíteni az árut, akkor az árverést is-
mét meg kell hirdetni a legmagasabb ajánlati áron, de leg-
alább a kikiáltási ár ötven százalékán, és meg kell tartani
az elõzõ árverést követõ tizenöt napon belül.”

29. § A Krt. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„40. § (1) Közraktári tevékenység kizárólag a közraktá-
rozásra használt ingatlannal, valamint a közraktározott
áruval kapcsolatban bekövetkezõ károkra fedezetet nyújtó
vagyonbiztosítási szerzõdés megléte esetén végezhetõ.

(2) A vagyonbiztosítási szerzõdést megkötheti a köz-
raktár, a letevõ, vagy a raktár jogszerû használatba adója.
Ha a vagyonbiztosítási szerzõdésben nem a közraktár a
szerzõdõ fél,

a) a közraktározás céljára szolgáló ingatlanra vonatko-
zó biztosítás tekintetében a közraktár köteles hitelt érdem-
lõ igazolást szerezni arról, hogy az ingatlan a közraktáro-
zási idõszak alatt vagyonbiztosítás alatt áll,

b) a betárolt árura vonatkozó biztosítás tekintetében – a
felek közötti megállapodás keretében – a közraktár köteles
gondoskodni arról, hogy a biztosítási szerzõdésben ked-
vezményezettként visszavonhatatlan módon a közraktár
legyen megjelölve.”

30. § A Krt. a következõ 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B. § Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelõs

miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza a felügyeleti eljá-
rási díj megfizetésének részletes szabályait, valamint az
igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének
részletes szabályait.”

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, és
1–30. §-a, valamint 31. §-ának (3) bekezdése a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az e törvény
a) 23. §-a 2009. január 1. napján,
b) 7. §-ának (4) bekezdése 2009. december 28-án

lép hatályba.
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(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
12/A. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata.

(4) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépé-
sét követõen megkötött közraktári ügyletekre és közraktá-
rak által nyújtott zálogkölcsönökre kell alkalmazni.

(5) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
e törvény 8. §-ával megállapított 7. §-ában írt ötéves szak-
mai gyakorlat és legalább hároméves vezetõi gyakorlat kö-
vetelményét e törvény hatálybalépését követõen megvá-
lasztott vezetõ tisztségviselõkre kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2008. évi XLVII.
törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról*

Az Országgyûlés a fogyasztók érdekeinek védelme, a
tisztességes piaci magatartás elõmozdítása és a tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb
fellépés érdekében, a tisztességtelen kereskedelmi gyakor-
lat felszámolását célzó szakmai önszabályozás gyakorlatá-
nak jelentõségét elismerve és e célból az önszabályozás
keretében létrehozott magatartási kódexek betartásának
ellenõrzését megerõsítve, a következõ törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a törvény állapítja meg az áruhoz kapcsoló-
dó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelõzõen, an-
nak során és azt követõen a fogyasztóval szemben alkal-
mazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen ke-
reskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási
kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok meg-
sértésével szembeni eljárás szabályait.

(2) A törvény hatálya arra a kereskedelmi gyakorlatra
terjed ki, amely a Magyar Köztársaság területén valósul
meg, továbbá arra is, amely a Magyar Köztársaság terüle-
tén bárkit fogyasztóként érint.

(3) Nem terjed ki e törvény hatálya
a) a szerzõdés létrejöttére, érvényességére és joghatá-

saira, valamint a kereskedelmi gyakorlattal összefüggés-
ben felmerülõ polgári jogi igényekre,

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

b) a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogok létrejöttére,
fennállására és érvényesítésére,

c) a nemesfémtárgy nemesfémtartalmának tanúsítására
és jelzésére.

(4) Külön törvény vagy az annak végrehajtására kiadott
jogszabály a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az e
törvényben foglalt szabályokon túl részletesebb, illetve
szigorúbb szabályokat írhat elõ

a) pénzügyi és kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás, bizto-
sítási, biztosításközvetítõi és biztosítási szaktanácsadói
szolgáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenység és be-
fektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgálta-
tás, árutõzsdei szolgáltatás, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárak által nyújtott szolgáltatás, valamint a ma-
gán-nyugdíjpénztári szolgáltatás tekintetében,

b) ingatlanokra vonatkozóan,
c) az áru egészségügyi vonatkozásaival vagy biztonsá-

gosságával összefüggõ követelmények érvényesítése cél-
jából,

d) a környezet védelmével összefüggõ követelmények
érvényesítése céljából, vagy

e) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló törvényben meghatározott szabályozott szakma gya-
korlásának feltételeire vonatkozóan az adott hivatás alap-
vetõ szakmai szabályainak – különösen a szakma függet-
lenségének, méltóságának, tiszteletének, a szakmai titok-
tartás védelmére, valamint a fogyasztókkal és a szakmát
gyakorló más személyekkel szemben tanúsított magatartás
tisztességességének biztosítására vonatkozó szabályok –
érvényesülése érdekében.

(5) A (4) bekezdésben nem említett tevékenységekre
vonatkozó jogszabály e törvény rendelkezéseitõl részlete-
sebb, illetve szigorúbb követelményeket is megállapíthat a
kereskedelmi gyakorlatokra, amennyiben

a) ez kötelezõ európai uniós jogi aktus végrehajtásához
szükséges, vagy

b) azt valamely, egyes árukra vagy azok meghatározott
csoportjára vonatkozó kötelezõ európai uniós jogi aktus
kifejezetten megengedi.

2. § E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági te-

vékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy,

b) vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekinteté-
ben önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységé-
vel összefüggõ célok érdekében jár el,

c) áru: minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó
dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi esz-
közt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti
erõket – (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan,
a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékû jog,

d) kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az
áru fogyasztók részére történõ értékesítésével, szolgáltatá-
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sával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja,
marketingtevékenységek vagy egyéb kereskedelmi kom-
munikációja,

e) kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvet-
lenül összefüggésben történõ információközlés, függetle-
nül annak megjelenési módjától, eszközétõl,

f) reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ fel-
tételeirõl és egyes korlátairól szóló törvényben ekként
meghatározott fogalom,

g) vásárlásra felhívás: kereskedelmi kommunikáció-
ban az áru jellemzõinek és árának, illetve díjának feltünte-
tése az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfele-
lõen olyan módon, hogy ezáltal lehetõvé válik a fogyasztó
számára az áru megvétele, illetve igénybevétele,

h) ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése,
hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett
kössön szerzõdést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely
jogát az áruval kapcsolatban,

i) magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás ke-
retében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes,
amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenysé-
gi ágazat vonatkozásában követendõ magatartási szabá-
lyokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek
a kódexet magukra nézve kötelezõnek ismerik el (a továb-
biakban: magatartási kódexnek való alávetés).

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma

3. § (1) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

(2) Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
a) amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakor-

lat megvalósítója nem az ésszerûen elvárható szintû szak-
ismerettel, illetve nem a jóhiszemûség és tisztesség alapel-
vének megfelelõen elvárható gondossággal jár el (a továb-
biakban: szakmai gondosság követelménye), és

b) amely érzékelhetõen rontja azon fogyasztó lehetõsé-
gét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birto-
kában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban
alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és
ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg
(a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy
erre alkalmas.

(3) A (2) bekezdés értelmében tisztességtelen különö-
sen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztõ (6. §
és 7. §) vagy agresszív (8. §).

(4) A mellékletben meghatározott kereskedelmi gyakor-
latok tisztességtelenek.

4. § (1) A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki éssze-
rûen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható

figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe
véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi,
kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a kereskedelmi
gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irá-
nyul, az adott csoport tagjaira általánosan jellemzõ maga-
tartást kell figyelembe venni.

(2) Ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak
egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru
vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fi-
zikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egy-
értelmûen azonosítható csoportja magatartásának torzítá-
sára alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat meg-
valósítója által ésszerûen elõre látható, a gyakorlatot az
érintett csoport tagjaira általánosan jellemzõ magatartás
szempontjából kell értékelni.

(3) Nem tekinthetõ a magatartás torzítására alkalmas-
nak a reklámban túlzó vagy nem szó szerint értendõ kije-
lentések bevett, a reklám természetébõl adódó mértéket
meg nem haladó alkalmazása.

5. § Magatartási kódex nem ösztönözhet tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatra.

6. § (1) Megtévesztõ az a kereskedelmi gyakorlat, amely
valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figye-
lemmel megjelenésének valamennyi körülményére –
olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas
arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy
vagy több tényezõ tekintetében és ezáltal a fogyasztót
olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas:

a) az áru létezése, természete, figyelembe véve a ter-
mék megnevezésére vonatkozó jogszabályi elõírásokat is,

b) az áru lényeges jellemzõi, így különösen
ba) kivitelezése, összetétele, mûszaki jellemzõi, tarto-

zékai,
bb) mennyisége,
bc) származási helye, eredete,
bd) elõállításának vagy szolgáltatásának módja és idõ-

pontja,
be) beszerezhetõsége, szállítása,
bf) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szük-

séges ismeretek,
bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától

várható eredmények, elõnyei,
bh) veszélyessége, kockázatai,
bi) környezeti hatásai,
bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy
bk) tesztelése, ellenõrzöttsége vagy annak eredménye,
c) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításá-

nak módja, különleges árkedvezmény vagy árelõny meg-
léte,

d) az áru igénybevételéhez kapcsolódó adómentesség,
adókedvezmény vagy más adóelõny,
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e) az áruhoz kapcsolódóan valamely szolgáltatás, al-
katrész, csere vagy javítás szükségessége,

f) az áruhoz kapcsolódóan biztosított ügyfélszolgálat
és panaszkezelés,

g) a vállalkozás vagy képviselõjének személye, jellem-
zõi és jogai, így különösen az ilyen minõsége, a jogállása,
társulásokban való részvétele és kapcsolatai, vagyona,
szellemi alkotásokon fennálló jogai és kereskedelmi tulaj-
donjoga, engedélye, képesítései, díjai és kitüntetései,

h) a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértéke, a
kereskedelmi gyakorlat indítékai, az értékesítési folyamat
természete, a szponzorálásra, a vállalkozás vagy az áru jó-
váhagyására vonatkozó bármely állítás vagy jelzés, vagy

i) a fogyasztó jogai, illetve a fogyasztót az ügylet foly-
tán esetlegesen terhelõ hátrányos jogkövetkezmények
kockázata.

(2) Megtévesztõ kereskedelmi gyakorlat továbbá
a) az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozás-

sal, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzõjével vagy
egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet,

b) az olyan magatartási kódexben foglalt követelmény
be nem tartása, amelynek a vállalkozás alávetette magát,
amennyiben a vállalkozás

ba) a követelmény betartására nem csupán szándéknyi-
latkozat formájában, hanem igazolható módon kötelezett-
séget vállalt, és

bb) a kereskedelmi gyakorlat keretében utal a kódex-
nek való alávetettségére,
ha ez valamennyi tényszerû körülmény figyelembevéte-
lével a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára
készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy
erre alkalmas.

7. § (1) Megtévesztõ az a kereskedelmi gyakorlat, amely
a) – figyelembe véve valamennyi tényszerû körül-

ményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az
adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez
szükséges és ezért jelentõs információt elhallgat, elrejt,
vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthetõ vagy idõsze-
rûtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi
meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját,
amennyiben az a körülményekbõl nem derül ki, és

b) ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozata-
lára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg,
vagy erre alkalmas
(a továbbiakban: megtévesztõ mulasztás).

(2) Ha a kommunikáció eszköze térbeli vagy idõbeli
korlátokat támaszt, ezeket az akadályokat és minden olyan
intézkedést, amelyet a kereskedelmi gyakorlat meg-
valósítója annak érdekében tett, hogy az információt más
módon eljuttassa a fogyasztókhoz, figyelembe kell venni
annak megítélésénél, hogy fennállt-e megtévesztõ mulasz-
tás.

(3) E § alkalmazásában
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi ak-

tusában,

b) kötelezõ európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek
átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelke-
zésekben, illetve

c) az 1. § (4) bekezdésének a)–d) pontja, valamint
(5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi ren-
delkezésekben
meghatározott tájékoztatási követelményekben elõírt in-
formáció az ott meghatározott kereskedelmi kommuniká-
ció tekintetében jelentõs.

(4) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
(3) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ uniós jogi rendel-
kezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

(5) Vásárlásra felhívás esetén jelentõs információ:
a) az áru lényeges jellemzõi, az alkalmazott kommuni-

kációs eszköznek megfelelõ mértékben,
b) a vállalkozás neve és címe azonosításra alkalmas

módon, illetve annak a vállalkozásnak az azonosításra al-
kalmas neve és címe, amelynek a javára a kereskedelmi
gyakorlat megvalósítója eljár,

c) az általános forgalmi adót és egyéb kötelezõ terheket
is magában foglaló ár, illetve díj vagy – amennyiben az áru
jellegébõl adódóan az árat, illetve díjat nem lehet éssze-
rûen elõre megállapítani – az ár, illetve díj megállapításá-
nak módja, valamint az összes járulékos költség, így külö-
nösen fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve
amennyiben e költségeket nem lehet ésszerûen elõre meg-
állapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további költsé-
gek merülhetnek fel,

d) a fizetés, szállítás és teljesítés feltételei, valamint a
panaszok kezelésének módja, amennyiben ezek eltérnek a
szakmai gondosság követelményeitõl,

e) olyan szerzõdések esetében, amelyek tekintetében
jogszabály elállási jogot biztosít a fogyasztónak, az erre
való utalás.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben nem megtévesztõ
mulasztás, ha az információ egyébként a körülményekbõl
közvetlenül kitûnik.

8. § (1) Agresszív az a kereskedelmi gyakorlat, amely
– figyelembe véve valamennyi tényszerû körülményt –
pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a
fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár
a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentõ-
sen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentõsen korlá-
tozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy
magatartási szabadságát, illetve lehetõségét a tájékozott
döntés meghozatalára és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti
döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem
hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

(2) Annak megállapítására, hogy egy kereskedelmi gya-
korlat agresszív-e, figyelembe kell venni a következõket:

a) a kereskedelmi gyakorlat idõzítése, helye, jellege és
alkalmazásának idõtartama,

b) a kereskedelmi gyakorlat során alkalmazott szóhasz-
nálat vagy magatartás fenyegetõ, félelemkeltõ vagy becs-
mérlõ volta,
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c) súlyos, a fogyasztó ítélõképességének korlátozására
alkalmas, a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által is-
mert körülmény felhasználása a fogyasztó áruval kapcso-
latos döntésének befolyásolására,

d) a fogyasztó szerzõdéses jogainak – ideértve a szer-
zõdéstõl való elállásra, valamint a másik árura vagy vállal-
kozáshoz való áttérésre vonatkozó jogot is – gyakorlásával
szemben támasztott, indokolatlanul terhes vagy arányta-
lan, nem szerzõdéses akadály,

e) jogellenes cselekménnyel való fenyegetés.

Felelõsség a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértése miatt

9. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a ke-
reskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásá-
nak ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is,
ha a kereskedelmi gyakorlatot szerzõdés alapján más sze-
mély valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, a kereskedelmi kommu-
nikáció megjelenítési módjával összefüggõ okból eredõ
jogsértésért az is felel, aki a kereskedelmi kommunikációt
az arra alkalmas eszközök segítségével megismerhetõvé
teszi, valamint aki önálló gazdasági tevékenysége körében
a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy ezzel
összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jog-
sértés az (1) bekezdés szerinti vállalkozás utasításának
végrehajtásából ered. Az ilyen jogsértõ kereskedelmi gya-
korlattal okozott kárért e személyek az (1) bekezdés sze-
rinti vállalkozással egyetemlegesen felelnek.

(4) Az 5. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a ma-
gatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, il-
letve a magukat a kódexnek alávetõ vállalkozások általi
betartásának ellenõrzéséért felelõs személy vagy szemé-
lyek felelõsek.

Eljáró hatóságok

10. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése miatt – a (2) és a (3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jár el, ha az
érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevé-
kenységével függ össze, amelyet a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletérõl szóló 2007. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Psztv.) alapján a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete felügyel.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a
kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befo-
lyásolására alkalmas.

(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható, ha a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat kizárólag a terméken, annak
csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve
(a továbbiakban együtt: címke), illetve a termékhez adott
használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben
jelenik meg, vagy ha a 7. § (3) bekezdésében említett tájé-
koztatási követelmény megsértésével valósul meg.

(5) Ha a címkén megjelenített kereskedelmi gyakorlat
azonos formában és tartalommal más kommunikációs esz-
köz útján is megvalósul, és ez utóbbi kereskedelmi gya-
korlat tekintetében az eljárás a gazdasági verseny érdemi
érintettsége miatt a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozik, a Gazdasági Versenyhivatal bírálja el az e keres-
kedelmi gyakorlat alkalmazásával a címkén elkövetett
jogsértést is.

11. § (1) A 10. § alkalmazásában a gazdasági verseny
érdemi érintettségének megállapításánál – a jogsértéssel
érintett piac sajátosságainak figyelembevételével – a kö-
vetkezõ szempontok irányadóak:

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége,
figyelemmel különösen a kommunikáció eszközének jel-
legére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a
jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés idõtarta-
mára vagy a jogsértéssel érintett áru mennyiségére, vagy

b) a jogsértésért felelõs vállalkozás mérete a nettó árbe-
vétel nagysága alapján.

(2) A gazdasági verseny érdemi érintettsége minden
egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha

a) a kereskedelmi gyakorlat országos mûsorszolgálta-
tást végzõ mûsorszolgáltatón keresztül valósul meg,

b) a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésû idõ-
szakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napi-
lap útján valósul meg,

c) a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszeré-
vel végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye
fogyasztói felé irányul, vagy

d) az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztön-
zõ kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében
megszervezésre kerül.

12. § (1) A 10. §-ban megjelölt hatóságok a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kap-
csolatos feladataik hatékony ellátása érdekében együttmû-
ködnek egymással. Az együttmûködés különösen a ható-
ságok jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megisme-
rését, az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalma-
zását, a hatásköri összeütközések elkerülését, az esetleges
hatásköri viták hatékony rendezésének megkönnyítését
szolgálja.
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(2) Az együttmûködést szolgáló adatok és információk
átadásának, így különösen a 20. § (3) bekezdésében, illet-
ve a 23. § (2) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében és a
26. § (2) bekezdésében elõírt értesítés megtételének mód-
ját a hatóságok együttmûködésük keretében állapítják
meg.

(3) Az együttmûködés részletes szabályaira vonatko-
zóan a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhi-
vatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
együttmûködési megállapodást kötnek, amelyet évente fe-
lülvizsgálnak, és honlapjukon a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé tesznek.

Az eljárás közös szabályai

13. § Az eljárás a jogsértõ kereskedelmi gyakorlat meg-
valósulását követõ három éven túl nem indítható meg. Ha
a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás
abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal
valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem
szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el,
amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

14. § A vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a
kereskedelmi gyakorlat részét képezõ tényállítás valóságát
igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a
kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás
nem felelt meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság
felhívásában figyelmeztetni kell.

15. § (1) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem
zárja ki azt, hogy a sérelmet szenvedett fél a kereskedelmi
gyakorlat tisztességtelenségére alapított polgári jogi igé-
nyét közvetlenül a bíróság elõtt érvényesítse.

(2) A bíróság elõtti eljárásban a kereskedelmi gyakorlat
részét képezõ tényállítás valóságának bizonyítása a vállal-
kozást terheli.

16. § Ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat még
nem valósult meg, de a vállalkozás tevékenysége, így kü-
lönösen a szükséges feltételek megteremtése, szerzõdések
megkötése, eszközök beszerzése alapján valószínûsíthetõ,
hogy annak alkalmazására sor kerülne, az eljáró hatóság
jogosult a tervezett kereskedelmi gyakorlat elõzetes meg-
tiltására.

17. § (1) Az e törvényben meghatározott hatóság jár el
az e törvény szerinti eljárásban akkor is, ha külön törvény,
illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály vagy az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fo-
gyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatko-
zó rendelkezésének megsértése tekintetében külön tör-
vény így rendelkezik. Az ilyen eljárásban az eljáró hatóság

vizsgálja mind az e törvény, mind pedig a külön törvény,
illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály, illetve
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fo-
gyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatko-
zó rendelkezéseinek megsértését.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban az eljáró ható-
ság azt állapítja meg, hogy a kereskedelmi gyakorlat nem
ütközik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
ba, azonban megsérti a külön törvény, illetve az annak
végrehajtására kiadott jogszabály vagy az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelke-
zését, az (1) bekezdés szerinti külön törvényben meghatá-
rozott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban az eljáró ható-
ság azt állapítja meg, hogy a kereskedelmi gyakorlat a tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát és a külön tör-
vény, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály,
illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi ak-
tusa fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vo-
natkozó rendelkezését is megsérti, az e törvényben megha-
tározott jogkövetkezmények mellett az (1) bekezdés sze-
rinti külön törvényben meghatározott bármely jogkövet-
kezményt alkalmazhatja, azzal, hogy bírságot a magasabb
bírságösszeget lehetõvé tevõ törvény rendelkezései szerint
szab ki, a bírságösszeg megállapításakor figyelembe véve
azt, hogy a kereskedelmi gyakorlat mindkét alapon jog-
sértõ.

18. § Ha a jogsértésért felelõs vállalkozás a tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlatot közremûködõ személy
igénybevételével valósítja meg [9. § (2) bek.], és a jogsér-
tést az eljáró hatóság határozatában megállapított határ-
idõben nem szüntetik meg, az eljáró hatóság kivételesen a
közremûködõ személyt külön határozatban kötelezheti az
eredeti határozatnak a tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat megszüntetésére irányuló része végrehajtására, fel-
téve, hogy a jogsértés másként nem szüntethetõ meg, és az
eredeti határozatot a közremûködõ személlyel is közölték.

19. § A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének
megállapítására irányuló eljárásra az e törvényben megha-
tározott eltérésekkel

a) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása tekintetében a
fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.),

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének eljá-
rása tekintetében a Psztv.,

c) a Gazdasági Versenyhivatal eljárása tekintetében a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás ti-
lalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására vonatkozó
különös rendelkezések

20. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzése so-
rán észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ügyében
vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt benyújtott kérelem alapján az eljárás a
Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság a kérelmet, illetve az ügyben keletke-
zett iratokat – az ügyfél egyidejû értesítése mellett – hala-
déktalanul, de legkésõbb a jogsértõ gyakorlat észlelésétõl,
illetve a kérelem megérkezésétõl számított harminc napon
belül átteszi a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörének vizsgála-
ta keretében a hatóság felhívására a vállalkozás köteles
nyilatkozni arról, hogy az adott kereskedelmi gyakorlattal
összefüggésben milyen kommunikációs eszközök kerül-
tek alkalmazásra.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti eljárás megindításáról a fogyasztóvédel-
mi hatóság az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges
adatok – így különösen az érintett vállalkozás azonosításá-
hoz szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ szemé-
lyének azonosításához szükséges, általa megadott ada-
tok – és az eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével
öt napon belül értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

21. § (1) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazá-
sában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(2) Az Fgytv. 49. §-a (1) bekezdésének alkalmazásával
a fogyasztóvédelmi hatóság a 16. § szerinti intézkedést is
elrendelheti.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének eljárására
vonatkozó különös rendelkezések

22. § A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
nak megsértése miatt benyújtott bejelentéssel, illetve pa-
nasszal kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 23. §-át és 24. §-át is megfelelõen alkalmaz-
ni kell.

23. § (1) Ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) felügyeleti ellenõrzése során
észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ügyében
vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt a Felügyelethez benyújtott bejelentés
alapján az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozik, a Felügyelet a bejelentést, illetve az ügyben kelet-
kezett iratokat – az ügyfél egyidejû értesítése mellett – ha-
ladéktalanul, de legkésõbb a jogsértõ gyakorlat észlelésé-
tõl, illetve a bejelentés megérkezésétõl számított harminc
napon belül átteszi a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A Felügyelet hatáskörének vizsgálata keretében a
Felügyelet felhívására a vállalkozás köteles nyilatkozni ar-
ról, hogy az adott kereskedelmi gyakorlattal összefüggés-
ben milyen kommunikációs eszközök kerültek alkalma-
zásra.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti hatósági eljárás megindításáról, illetve
ha felügyeleti ellenõrzése során a tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlat tilalmának megsértését észleli, a Felügye-
let az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatok
– így különösen az érintett vállalkozás azonosításához
szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ személyének
azonosításához szükséges, általa megadott adatok – és az
eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével öt napon
belül értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

24. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése esetén a Felügyelet megtiltja a jogsértõ
magatartás további folytatását, illetve elrendeli a jogsértõ
állapot megszüntetését, és – a Psztv. 47. §-ának (4) bekez-
désében meghatározott szempontok megfelelõ alkalmazá-
sával – bírságot szabhat ki. A Felügyelet minden esetben
bírságot szab ki, ha

a) a Felügyeletnek a jogsértést megállapító jogerõs ha-
tározatában a vállalkozás számára elõírt kötelezettség tel-
jesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidõ
lejártát követõ hat hónapon belül a vállalkozás – amennyi-
ben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon telep-
helyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten
megsértette, vagy

b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti.

(2) Az e törvény szerinti eljárásban kiszabott bírság
összege 15 ezer forinttól

a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továb-
biakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meg-
haladó éves nettó árbevétellel rendelkezõ vállalkozás ese-
tében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de
legfeljebb 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles
körének jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén
legfeljebb 2 milliárd forintig,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás eseté-
ben 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles körének
jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállal-
kozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá
nem tartozó vállalkozás esetében ötmillió forintig
terjedhet.

(3) A (2) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerûsített éves be-
számoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti nettó
árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás mû-
ködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító
határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó
árbevételérõl nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ
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információ, a bírság maximális összegének meghatározá-
sakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az
irányadó. Beszámolóval még nem rendelkezõ, újonnan
alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának
évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalko-
zás által a hatóság felhívására közölt, az Szt.-nek a köz-
bensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az
eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszá-
mított nettó árbevételt kell figyelembe venni.

(4) Az alábbi a)–d) pontban meghatározott vállalkozá-
sok tekintetében a (2) bekezdés alkalmazásában nettó ár-
bevételként a következõket kell figyelembe venni:

a) biztosító esetén a bruttó biztosítási díjak,
b) befektetési vállalkozás esetén a befektetési szolgál-

tatási tevékenység bevételeinek, a nem befektetési szol-
gáltatási tevékenység bevételeinek, valamint a nem forgal-
mazási pénzügyi mûveletek bevételeinek összege,

c) magánnyugdíj-pénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
esetén a mûködési tevékenységet szolgáló tagdíjbevéte-
lek, önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztár
esetén a mûködési alap tagdíjbevételei, foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény esetén pedig a mûködési te-
vékenységet szolgáló foglalkoztatói és tagi befizetéseknek
az összege,

d) hitelintézet és pénzügyi vállalkozás esetén az alábbi
bevételi tételek összege:

da) kapott kamatok és kamatjellegû bevételek,
db) bevételek értékpapírokból,
dc) kapott (járó) jutalék- és díjbevételek,
dd) pénzügyi mûveletek nettó eredménye, ha pozitív,
de) egyéb üzleti tevékenységbõl származó bevétel.

(5) A (2) bekezdés alkalmazásában, ha a vállalkozás az
adatokat devizában adja meg, a forintra történõ átszámítás-
kor a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a vállalko-
zás üzleti évének lezárásakor – újonnan alapított vállalko-
zás esetén a tárgyévet megelõzõ év utolsó napján – érvé-
nyes hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(6) A Psztv. 26. §-ának (2) bekezdésétõl eltérõen a Fel-
ügyelet által e törvény alapján kiszabott felügyeleti bírság-
ból származó bevétel kizárólag a Psztv. 26. §-ának (2) be-
kezdése c) és e) pontjában meghatározott célra fordítható.
A Psztv. 26. §-ának (3) és (4) bekezdése nem alkalmaz-
ható.

(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a
Felügyelet e törvény szerinti eljárásban hozott határozatá-
ban foglaltak megszegése, megkerülése, elmulasztása
vagy késedelmes teljesítése miatt a Psztv. 47. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján kiszabott bírságra is.

(8) A Psztv. 32. § (1) bekezdésétõl eltérõen a Felügyelet
az e törvény szerinti eljárásban hozott határozatát köteles
közzétenni.

(9) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkez-
mény alkalmazásának a Felügyelettel hatósági szerzõdést
kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben megállapított telje-
sítési határidõn belül elkövetett olyan jogsértés miatt,

amelynek megszüntetése érdekében a szerzõdés megköté-
sére sor került.

(10) A Psztv. 46. §-ának alkalmazásával a 16. § szerinti
intézkedés is elrendelhetõ.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárására vonatkozó
különös rendelkezések

25. § (1) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
mának megsértése miatt benyújtott bejelentéssel, illetve
panasszal kapcsolatos eljárásra – a Tpvt. 43/H. §-ának
(2) bekezdésétõl és 43/I. §-a (1) bekezdésének második
mondatától eltérõen – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 23. §-át és 24. §-át is megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatt benyújtott bejelentéssel kapcsolatos eljá-
rásban a vizsgáló a bejelentés beérkezésétõl számított har-
minc napon belül hozza meg a Tpvt. 43/H. §-ának (8) be-
kezdése szerinti végzést.

(3) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti bejelentésrõl a Gazdasági Versenyhiva-
tal az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatok
– így különösen az érintett vállalkozás azonosításához
szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ személyének
azonosításához szükséges, általa megadott adatok – és az
eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésével öt napon
belül értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot vagy – a 10. §
(2) bekezdése szerinti kereskedelmi gyakorlat esetén –
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

26. § (1) A Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen, a
vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmát feltételezhetõen sértõ
olyan tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése ese-
tén, amely tekintetében e törvény szerint a Gazdasági Ver-
senyhivatal jár el.

(2) A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértése miatti vizsgálat elrendelésérõl a Gazdasági
Versenyhivatal az ügy érdemi azonosíthatóságához szük-
séges adatok – így különösen az érintett vállalkozás azo-
nosításához szükséges adatok, az eljárást kezdeményezõ
személyének azonosításához szükséges, általa megadott
adatok – és az eljárás tárgyát képezõ tényállás ismertetésé-
vel öt napon belül értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot
vagy – a 10. § (2) bekezdése szerinti kereskedelmi gyakor-
lat esetén – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

27. § (1) Az elintézési határidõ tekintetében a Tpvt.
63. §-ának (1) bekezdését, (2) bekezdésének a) pontját, va-
lamint (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A Tpvt. 72. §-a (1) bekezdése c) pontjának alkalma-
zásával a 16. § szerinti intézkedés is elrendelhetõ.
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(3) A Tpvt. 75. §-a szerinti kötelezettségvállalás alkal-
mazásának akkor is helye lehet, ha az ügyfél a vizsgált ma-
gatartással idõközben felhagyott. Ilyen esetben a magatar-
tás megismétlésétõl való tartózkodásra lehet kötelezettsé-
get vállalni.

(4) A Tpvt. 88/B. §-ának (1)–(6) bekezdését a 15. §
(1) bekezdése szerinti perekben is megfelelõen alkalmazni
kell.

Együttmûködés az Európai Gazdasági Térség államainak
fogyasztóvédelmi hatóságaival

28. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtását a 2005/29/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályokba ütkö-
zõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a
fogyasztóvédelmi hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete vagy a Gazdasági Versenyhivatal látja el, a
10. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdés szerinti
hatóságok a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módo-
sított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
járnak el.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átül-
tetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

29. § (1) A Tpvt. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„2. § Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül
– különösen a versenytársak, üzletfelek, valamint a fo-
gyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ mó-
don vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen –
folytatni.”

(2) A Tpvt. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) E törvény alkalmazásában fogyasztó a fo-

gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továb-
biakban: Fttv.) alapján fogyasztónak minõsülõ megrende-
lõ, vevõ és felhasználó.

(2) E törvény alkalmazásában üzletfél a fogyasztónak
nem minõsülõ személy.”

(3) A Tpvt. 8. §-át megelõzõ fejezetcím helyébe a követ-
kezõ fejezetcím lép:

„Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának ti-
lalma”

(4) A Tpvt. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket meg-
téveszteni.”

(5) A Tpvt. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A használt kifejezéseknek az üzleti életben elfoga-

dott általános jelentése az irányadó annak megállapításá-
nál, hogy a tájékoztatás megtévesztésre alkalmas-e.”

(6) A Tpvt. 11. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Ez a tilalom vonatkozik különösen]
„c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük

való választás lehetõségének korlátozására, valamint a fo-
gyasztók, üzletfelek meghatározott körének valamely áru
beszerzésébõl történõ kizárására;”

(7) A Tpvt. 14. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Földrajzi terület az, amelyen kívül]
„a) a fogyasztó, illetve az üzletfél nem, vagy csak szá-

mottevõen kedvezõtlenebb feltételek mellett tudja az árut
beszerezni, vagy”

(8) A Tpvt. 17. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Mentesül a 11. §-ban foglalt tilalom alól a megállapo-
dás, ha]

„b) a megállapodásból származó elõnyök méltányos ré-
sze a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;”

(9) A Tpvt. 21. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Tilos a gazdasági erõfölénnyel visszaélni, így különö-
sen]

„b) a termelést, a forgalmazást vagy a mûszaki fejlõdést
a fogyasztók, üzletfelek kárára korlátozni;”

(10) A Tpvt. 30. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az engedély iránti kérelem elbírálásakor mérlegelni
kell az összefonódással járó elõnyöket és hátrányokat. En-
nek során vizsgálni kell különösen]

„c) az összefonódásnak a szállítókra, az üzletfelekre és a
fogyasztókra gyakorolt hatását.”

(11) A Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny ve-
szélyeztetettségének foka, a fogyasztók, üzletfelek érdekei
sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.”

(12) A Tpvt.
a) 8. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegében az „A

fogyasztók” szövegrész helyébe az „Az üzletfelek” szö-
veg,

b) 8. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és 10. §-ában
az „a fogyasztó” szövegrész helyébe az „az üzletfél”
szöveg
lép.

(13) A Tpvt. 22. §-ának (1) bekezdésében a „szállítói-
nak, vevõinek és más üzletfeleinek” szövegrész helyébe a
„szállítóinak és üzletfeleinek” szöveg lép.
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30. § (1) A Tpvt. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Nem terjed ki e Fejezet hatálya az olyan maga-

tartásra, amely a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ
feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény rendelkezései értelmében megtévesztõ
reklám.”

(2) A Tpvt. 43/B. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„43/B. § A Gazdasági Versenyhivatal ágazati vizsgála-
tára a 49–51. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell. Egyebekben az ágazati vizsgálatra – ha e Fejezet elté-
rõen nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazandók a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) rendelkezései.”

(3) A Tpvt. 43/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„43/G. § (1) A 8., 10., 11., 21. és 24. § rendelkezéseibe,
illetve az EK-Szerzõdés 81. vagy 82. cikkébe, továbbá
az Fttv.-ben meghatározott rendelkezésekbe ütközõ, a
Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó magatartás
észlelése esetén bárki bejelentéssel vagy panasszal élhet a
Gazdasági Versenyhivatalhoz.

(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás
nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak, e törvény
X–XII. Fejezetének rendelkezései – az 54. §-ban, az 55. §
(5) bekezdésében, a 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltak
kivételével – a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos el-
járásban nem alkalmazhatók.”

(4) A Tpvt. 43/H. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A bejelentés alapján indult eljárásra a Ket. rendel-
kezései közül kizárólag a 17. §-t, a 26. §-t, a 40. §-t, az
58–59. §-t, a 68. § (2) bekezdését, a 72–73. §-t, a
78–79. §-t, a 81. §-t, a 122. §-t és a 153. §-t kell alkalmazni,
azzal, hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a bejelentõt
kell érteni.”

(5) A Tpvt. 43/H. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„43/H. § (5) Aki a bejelentés vizsgálata során a Gazda-
sági Versenyhivatal számára adatot szolgáltat, kérheti az
üzleti titok védelmére hivatkozással az iratokba való bete-
kintés, valamint azokról történõ másolat készítésének kor-
látozását. A kérelemrõl való döntéssel egyidejûleg a vizs-
gáló kötelezheti az adatszolgáltatót olyan iratváltozat el-
készítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot. Az eljárás
irataiba csak a bejelentõ, és csak a (8) bekezdés b) pontja
szerinti esetben, a bejelentés elbírálása tárgyában hozott
végzés meghozatalát követõen, jogorvoslati jogának gya-
korlása érdekében tekinthet be, kivéve, ha a vizsgáló üzleti
titok védelmére tekintettel az iratbetekintés korlátozását
rendelte el.”

(6) A Tpvt. 43/H. §-ának (8) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[A bejelentés beérkezésétõl számított hatvan napon be-
lül a vizsgáló]

„c) amennyiben a bejelentésben foglaltakkal kapcsola-
tos eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a bejelentést
végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelke-
zõ hatóságnak.”

(7) A Tpvt. 43/I. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A vizsgáló a panaszost és azt, akivel szemben pa-
nasszal éltek, meghallgathatja, valamint tõle további felvi-
lágosítást és információt kérhet. A panaszos kérheti, hogy
ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal
élt a Gazdasági Versenyhivatalhoz.”

(8) A Tpvt. 44. §-ában az „a 66. §” szövegrész helyébe
az „a 66. § (4) bekezdése” szöveg lép.

(9) A Tpvt. 62. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) A hivatalból indított eljárásban felmerült költséget
a törvénybe ütközõ magatartás megállapítása esetén az
ügyfél viseli. A törvénybe ütközõ magatartás megállapítá-
sának hiányában a hivatalból indított eljárás költségét az
állam viseli.”

(10) A Tpvt. 65. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívá-
sára az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szüksé-
ges adatokat, ideértve a személyes adatokat is. Az ügyfél
jogsértést beismerõ nyilatkozatot nem köteles tenni, azon-
ban az egyéb, rá nézve terhelõ bizonyíték rendelkezésre
bocsátását nem tagadhatja meg.

(3) Vizsgálati cselekmény bármely olyan helyen foga-
natosítható, ahol a tényállás tisztázásához szükséges bizo-
nyíték lelhetõ fel. A tényállás tisztázása érdekében bár-
mely személy vagy szervezet köteles a szükséges felvilá-
gosítást írásban is megadni, illetve a vizsgálat tárgyával
összefüggõ iratokat a Gazdasági Versenyhivatalnak meg-
küldeni.

(4) A vizsgáló felhívására az ügyfél, illetve az irat birto-
kosa köteles az adathordozón tárolt információ olvasható
és másolható formában való megjelenítésére.”

(11) A Tpvt. 65. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) A Gazdasági Versenyhivatal a VIII–XII. és
XVI. Fejezetek szerinti eljárásaiban jogszerûen megszer-
zett iratot, adatot, dokumentumot, más információt vagy
egyéb bizonyítási eszközt más versenyfelügyeleti eljárá-
saiban is felhasználhatja.”

(12) A Tpvt. 65. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) A tanú meghallgatható az ügyfél védett adatának
minõsülõ tényrõl akkor is, ha nem kapott felmentést az
ügyféltõl a titoktartás alól.”
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(13) A Tpvt. 67. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Nem indítható vizsgálat, ha az e törvény III. Fejeze-
tének rendelkezéseibe ütközõ magatartás esetén az elköve-
tés óta három év, IV–VI. Fejezetének rendelkezéseibe üt-
közõ magatartás elkövetése óta öt év eltelt. Ha a jogsértõ
magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbaha-
gyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul
meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntet-
nek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a
helyzet vagy állapot fennáll.”

(14) A Tpvt. 68. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A 24. § alapján benyújtott kérelemhez mellékelni
kell a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett összefonó-
dási kérelem ûrlap megfelelõen kitöltött példányát. Az ûr-
lap nélkül benyújtott beadvány nem minõsül kérelemnek.”

(15) A Tpvt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új
(3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) és (4) bekez-
dés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:

„(2) Ha az ideiglenes intézkedés elrendelését az ügyfél
kérte, az eljáró versenytanács annak feltételéül biztosíték-
adást írhat elõ. Az ideiglenes intézkedés elrendelésérõl az
eljáró versenytanács soron kívül határoz.

(3) Az ideiglenes intézkedést elrendelõ, illetve a biztosí-
tékadást elõíró végzés ellen külön jogorvoslatnak van he-
lye (82. §).”

(16) A Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az eljáró versenytanács határozatában]
„h) elrendelheti a jogsértõ tájékoztatással kapcsolatban

helyreigazító nyilatkozat közzétételét,”

(17) A Tpvt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„88. § (1) A 2–7. §-okba ütközõ magatartásra hivatko-
zással a magatartás tanúsításától számított hat hónapos el-
évülési határidõn belül indítható per.

(2) Ha a kifogásolt magatartás folyamatos, az elévülés a
magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a kifogásolt ma-
gatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy
állapotot nem szüntetnek meg, az elévülés mindaddig nem
kezdõdik meg, amíg a helyzet (állapot) fennáll.

(3) A magatartás tanúsításától számított öt év eltelte
után perindításnak helye nincs.

(4) Az e fejezet alapján indított perekre a megyei (fõvá-
rosi) bíróságnak van hatásköre.”

(18) A Tpvt. 88/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Azokban a perekben, amelyek elbírálása során e
törvény III–V. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell al-
kalmazni, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.”

(19) A Tpvt. 89. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vizsgálónak a versenyfelügyeleti eljárás során
hozott végzése jogerõs, ha a végzés ellen határidõn belül
jogorvoslatot nem terjesztettek elõ, arról lemondtak, vagy
a jogorvoslat kizárt. Az eljáró versenytanács döntése a
közléssel válik jogerõssé.”

(20) A Tpvt. a IV. részét megelõzõen a következõ új
XVII. Fejezettel egészül ki, egyúttal a jelenlegi XVII. Fe-
jezet számozása XVIII. Fejezetre változik:

„XVII. Fejezet
A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a 2006/2004/EK

rendelet alkalmazása során

91/I. § Fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: a 2006/2004/EK rendelet) alkalmazása
során e törvény rendelkezéseit az e Fejezetben meghatáro-
zott eltérésekkel kell alkalmazni.

91/J. § (1) Ha a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke alapján
a Gazdasági Versenyhivatalt információ beszerzése iránt
keresik meg, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indí-
tani. Ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak a beszerzett in-
formációk átadásáról szóló végzésével zárul.

(2) Ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács a
2006/2004/EK rendelet 8. cikke szerinti végrehajtás iránti
megkereséssel él, erre hivatkozással a panasz, bejelentés
alapján a vizsgálat elrendelését mellõzheti, illetve a ver-
senyfelügyeleti eljárást végzéssel megszüntetheti.

(3) A 2006/2004/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdé-
sében meghatározott feltételek teljesülésének megállapítá-
sára, illetve a feltételek nem teljesülése esetén a 8. cikk
(5) bekezdése szerinti értesítés megtételére a vizsgáló jo-
gosult.”

(21) A Tpvt. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„92. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal pert indíthat a
fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha
a vállalkozás e törvénybe ütközõ tevékenysége vagy
az Fttv. alapján a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe
tartozó jogsértõ magatartása a fogyasztók széles, szemé-
lyében nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján
meghatározható körét érinti.

(2) A perindításra a Gazdasági Versenyhivatal csak ak-
kor jogosult, ha az adott jogsértés miatt a versenyfelügye-
leti eljárást már megindította. Ha a versenyfelügyeleti eljá-
rás folyamatban van, a Gazdasági Versenyhivatal kérel-
mére a bíróság a per tárgyalását a versenyfelügyeleti eljá-
rás befejezéséig felfüggeszti.

(3) A jogsértés bekövetkezésétõl számított egy év eltel-
te után perindításnak helye nincs. E határidõ elmulasztása
jogvesztéssel jár. Az igény érvényesítésére nyitva álló ha-
táridõbe nem számít bele a versenyfelügyeleti eljárás idõ-
tartama.
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(4) Az alperes keresetnek megfelelõ marasztalásának az
általános eljárásjogi szabályokban foglaltak teljesítésén
túlmenõen a feltételét képezi az is, hogy a jogsértéssel
érintett, a keresetben meghatározott fogyasztók tekinteté-
ben helyzetük azonosságának következményeként egysé-
gesen meghatározható legyen az érvényesített igény jog-
alapjának fennállása, továbbá kártérítés követelése eseté-
ben a kártérítés összege, illetve egyéb követelés esetében a
követelés teljesítésének eszköze. Ha a bíróság a kereset-
nek helyt ad, ítéletében kötelezi a vállalkozást az igény
szerinti követelés teljesítésére, továbbá meghatározza az
ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére jogosult fo-
gyasztók körét és az azonosíthatóságukhoz szükséges ada-
tokat. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Gazdasági
Versenyhivatalt, hogy a jogsértõ költségére az ítéletet or-
szágos napilapban közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés
jellege által indokolt formában nyilvánosságra hozza.

(5) A jogsértõ köteles a (4) bekezdés szerint meghatáro-
zott jogosult fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelõen
kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fo-
gyasztó az ítélet bírósági végrehajtását kérheti. A fogyasz-
tó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatározott felté-
telek alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárá-
sában vizsgálja.

(6) Az e § szerinti, a Gazdasági Versenyhivatal általi
igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát,
hogy a jogsértõvel szemben a polgári jog szabályai szerint
igényét önállóan érvényesítse.”

(22) A Tpvt. 98. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„98. § E törvény
a) 1. §-ának (2) bekezdése, 33. §-ának (3) bekezdése,

36. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 91/A. §-ának (1) be-
kezdése, 91/B–91/D. §-a, 91/E. §-ának (1)–(4) bekezdése
és 91/F–91/H. §-a a Szerzõdés 81. és 82. cikkében megha-
tározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. de-
cember 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet,

b) 36. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 91/A. §-ának
(2) bekezdése, 91/E. §-ának (5)–(11) bekezdése és
91/F–91/G. §-a a vállalkozások közötti összefonódások el-
lenõrzésérõl szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi
rendelet,

c) XVII. Fejezete a fogyasztóvédelmi jogszabályok al-
kalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmû-
ködésrõl szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
2007. évi CXXXV. törvény módosítása

31. § (1) A Psztv. 5. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„5. § (1) A Felügyelet látja el a feladatkörében a
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vég-
rehajtását

a) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl
szóló – a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a
98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módo-
sított – 87/102/EGK tanácsi irányelvet,

b) a fogyasztókkal kötött szerzõdésekben alkalmazott
tisztességtelen feltételekrõl szóló 93/13/EGK tanácsi
irányelvet,

c) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítés-
sel történõ forgalmazásáról szóló 2002/65/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvet, valamint

d) – az általa felügyelt tevékenységekkel összefüggõ
kereskedelmi gyakorlatok tekintetében – a belsõ piacon az
üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Közösségen be-
lüli jogsértések tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtásnál a kölcsönös
jogsegély során a Felügyelet a – 2008/282/EK bizottsági
határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági határo-
zatnak megfelelõen jár el.”

(2) A Psztv. az „A Felügyelet eljárásai” fejezetcím alatt
a következõ alcímmel, valamint 26/A–26/C. §-sal egészül
ki:

„Bejelentés és panasz

26/A. § (1) A Felügyelet hatáskörébe tartozó, a 4. §-ban
meghatározott szervezetek és személyek mûködésére és
tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekbe, a
Felügyelet határozataiba, a 4. §-ban meghatározott szerve-
zet, illetve személy belsõ szabályzatába, illetve a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ti-
lalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénybe (a továbbiak-
ban: Fttv.) ütközõ magatartás észlelése esetén bárki beje-
lentéssel vagy panasszal élhet a Felügyelethez.

(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás
nem része a Felügyelet hatósági eljárásának, a 27–51. §
rendelkezései a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos el-
járásban nem alkalmazhatók.

26/B. § (1) Bejelentés olyan beadvány benyújtásával te-
hetõ, amely tartalmazza a bejelentõ és a bejelentett azono-
sításához szükséges adatokat [bejelentõ, illetve a bejelen-
tésben megjelölt szervezet vagy személy nevét (megneve-
zését) és lakóhelyét (székhelyét vagy telephelyét) vagy
tartózkodási helyét (szálláshelyét)], a feltételezett jogsér-
tés megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító
konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel
kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyíté-
kokat. A Felügyelet a bejelentésnek minõsülõ beadványok
megtételének elõsegítése érdekében honlapján a bejelenté-
sek megtételére szolgáló ûrlapot tesz közzé.
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(2) A bejelentési eljárásra alkalmazni kell a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
17. §-át, 26. §-át, 33. §-a (3) bekezdésének c), d), g) és
h) pontját, 34. §-ának (5) bekezdését, 40. §-át, 58. §-át,
59. §-át, 68. §-ának (2) bekezdését, 72. §-ának (2) bekez-
dését, 73. §-át, 78. §-át, 79. §-át, 81. §-át és 122. §-át azzal,
hogy ahol a Ket. ügyfelet említ, azon a bejelentõt kell
érteni.

(3) A Felügyelet a bejelentés megvizsgálásához szüksé-
ges adatokat beszerezheti, az érintettek részvételével szó-
beli meghallgatást tarthat, illetve más hatóság vagy szakér-
tõ közremûködésével tisztázza a bejelentés megvizsgálá-
sához szükséges tényeket. Ha az eljárás során az érintett a
közremûködést megtagadja, vele szemben sem eljárási
bírság, sem egyéb kényszerítõ eszköz nem alkalmazható.
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentõ által
tett ismételt bejelentés vizsgálata mellõzhetõ.

(4) Az eljárás irataiba csak a bejelentõ, csak a (6) bekez-
dés b) pontja szerinti esetben, a bejelentés tárgyában ho-
zott végzés meghozatalát követõen, jogorvoslati jogának
gyakorlása érdekében betekinthet és azokról másolatot ké-
szíthet, azzal azonban, hogy banktitkot, értékpapírtitkot,
pénztártitkot, biztosítási titkot, foglalkoztatói nyugdíjtit-
kot, illetve üzleti titkot – ha arra egyébként nem jogosult –
ebben az esetben sem ismerhet meg.

(5) A bejelentõ kérheti, hogy ne fedjék fel személyét, il-
letve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt a Felügyelethez.

(6) A bejelentés beérkezésétõl számított harminc napon
belül a Felügyelet

a) ha a bejelentésben foglalt, illetve a bejelentési eljá-
rásban beszerzett adatok alapján – a bejelentésben foglal-
tak egésze vagy annak egy része tekintetében –
valószínûsíthetõ, hogy a bejelentéssel érintett szervezet
vagy személy tevékenysége, magatartása vagy gyakorlata
nem felel meg a 4. §-ban meghatározott szervezetek és sze-
mélyek mûködésére és tevékenységére vonatkozó jogsza-
bályok, a Felügyelet határozatai, a 4. §-ban meghatározott
szervezet, illetve személy belsõ szabályzata vagy az Fttv.
rendelkezéseinek, felügyeleti ellenõrzést indít, és a beje-
lentési eljárást végzéssel lezárja,

b) ha a bejelentésben foglaltak egésze vagy annak egy
része tekintetében a felügyeleti ellenõrzés megindításának
a) pontban meghatározott feltételei nem állnak fenn, az el-
járást ezekre nézve végzéssel megszünteti,

c) ha a bejelentésben foglaltak egésze vagy annak egy
része tekintetében

ca) a bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel
szemben már felügyeleti ellenõrzés van folyamatban, vagy

cb) a Felügyelet a bejelentésben foglaltakat – a bejelen-
tésben foglaltakkal azonos tényállás és változatlan jogi
szabályozás mellett – már elbírálta,
az eljárást ezekre nézve végzéssel megszünteti, egyben a
korábbi eljárásban hozott határozatát közli a bejelentõvel,
vagy

d) amennyiben a bejelentésben foglaltakkal kapcsola-
tos eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik, a bejelentést
végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelke-
zõ hatóságnak.

(7) A (6) bekezdés szerinti határidõ indokolt esetben
harminc nappal meghosszabbítható.

(8) A (6) bekezdés a) és d) pontja szerinti végzést közöl-
ni kell a bejelentõvel és a bejelentéssel érintett szervezettel
vagy személlyel, a (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti
végzést pedig a bejelentõvel minden esetben, továbbá a
bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel akkor,
ha a bejelentéssel kapcsolatos eljárásban részt vett.

(9) A (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti végzés ellen a
bejelentõ élhet a közléstõl számított nyolc napon belül jog-
orvoslati kérelemmel, melyet a Fõvárosi Bíróság közigaz-
gatási nemperes eljárásban bírál el. Ha a bíróság megálla-
pítja, hogy a (6) bekezdés a) pontja alkalmazásának van
helye, a Felügyeletet a felügyeleti ellenõrzés harminc na-
pon belül történõ megindítására kötelezi.

26/C. § (1) A 26/B. § (1) bekezdése szerinti bejelentés-
nek nem minõsülõ beadványt a Felügyelet panaszként kö-
teles kezelni. A panasz tárgyában folytatott eljárásra e §
rendelkezései irányadók.

(2) Ha a panaszban foglaltakkal kapcsolatban a Fel-
ügyelet eljárásra nem jogosult, köteles a panaszt tizenöt
napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
szerv részére áttenni, és errõl a panaszost értesíteni.

(3) A panaszt a beérkezésétõl számított harminc napon
belül kell megvizsgálni. Ha a panasz vizsgálatának meg-
alapozása érdekében indokolt, e határidõ legfeljebb tizen-
öt nappal meghosszabbítható, amirõl a Felügyelet a pana-
szost az eredeti határidõ lejárta elõtt tájékoztatja.

(4) A Felügyelet a panaszost és azt, akivel szemben pa-
nasszal éltek, meghallgathatja, valamint tõle további felvi-
lágosítást és információt kérhet. A panaszos kérheti, hogy
ne fedjék fel személyét, illetve azt a tényt, hogy panasszal
élt a Felügyelethez.

(5) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos
által tett ismételt, továbbá a névtelen panasz vizsgálata
mellõzhetõ.

(6) A panasz alapján – ha az alaposnak bizonyul – a Fel-
ügyelet dönt a szükséges hatósági lépések megtételérõl, s
errõl a panaszost tájékoztatja.”

(3) A Psztv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § A Felügyelet hatósági eljárására a Ket. rendelke-

zéseit az e fejezetben és
a) a 4. §-ban meghatározott jogszabályok szerinti ügy-

fajtára irányadó különös eljárási szabályokban, vagy
b) az Fttv.-ben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

(4) A Psztv. 28. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Felügyelet elõtti eljárásban ügyfél az a természetes
személy vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezet]

„c) aki a Felügyelethez a 37. § (1) bekezdése szerinti ké-
relem benyújtásával közigazgatási hatósági eljárás lefoly-
tatását kezdeményezi,”
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(5) A Psztv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezet
vagy személy számára a szolgáltatás nyújtására vonatko-
zóan az Fttv. 2. §-ának a) pontja szerinti fogyasztókkal
szemben kötelezettséget megállapító rendelkezésekbe üt-
közõ, valamint a piacfelügyeleti eljárása során feltárt jog-
sértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett
hatósági szerzõdést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja,
hogy felhagy a jogsértõ magatartással és magatartását a
hatósági szerzõdésben meghatározott módon hozza össz-
hangba a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.”

(6) A Psztv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A felügyeleti ellenõrzés a jogszabályban meghatá-
rozottak szerinti rendszeres adatszolgáltatásból származó
adatok ellenõrzése, illetve a Felügyelet által lefolytatott el-
lenõrzési eljárás.”

(7) A Psztv. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet ellenõrzési eljárása keretében a
4. §-ban meghatározott szervezeteknél és személyeknél át-
fogó ellenõrzést, célvizsgálatot vagy több szervezetnél és
személynél témavizsgálatot végez.”

(8) A Psztv. 41. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A Felügyelet a felügyeleti ellenõrzés 26/B. § sze-
rinti bejelentés alapján történõ megindítása esetén a beje-
lentéssel érintett szervezetnél, illetve személynél a beje-
lentésben foglaltak alapján célvizsgálatot vagy – a 4. §-ban
meghatározott más szervezetre és személyre is kiterje-
dõen – témavizsgálatot (a továbbiakban együtt: bejelentés
alapján indított vizsgálat) tart.”

(9) A Psztv. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A 44. § rendelkezései nem alkalmazhatók a

bejelentés alapján indított vizsgálatra.
(2) A bejelentés alapján indított vizsgálatot a Felügyelet

az annak megindításáról rendelkezõ végzés meghozatalá-
tól számított hatvan napon belül határozattal zárja le. A ha-
tározatot közölni kell a 26/B. § szerinti bejelentõvel.

(3) Ha a Felügyelet a bejelentési eljárást a 26/B. §
(6) bekezdésének ca) alpontja szerinti végzéssel szüntette
meg, a végzés meghozatalakor folyamatban volt felügye-
leti ellenõrzést lezáró határozatot közli a bejelentõvel.”

(10) A Psztv. 56. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Közérdekû igényérvényesítés

56. § (1) Az ellen, akinek a 4. §-ban meghatározott tör-
vények, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogsza-
bály, illetve az Fttv. rendelkezéseibe ütközõ tevékenysége
a fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meg-
határozható körét érinti, a Felügyelet pert indíthat a fo-
gyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt.

(2) A perindításra a Felügyelet csak akkor jogosult, ha
az adott jogsértés miatt eljárását már megindította.

(3) A jogsértés bekövetkezésétõl számított három év el-
telte után perindításnak helye nincs. E határidõ elmulasz-
tása jogvesztéssel jár. Ha a jogsértõ magatartás folyama-
tos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha
a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely
helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ
mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy álla-
pot fennáll.

(4) Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az
érvényesített igény jogalapja és az igényben megjelölt kár
összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartal-
ma – a jogsértéssel érintett egyes fogyasztók egyedi körül-
ményeire tekintet nélkül – egyértelmûen megállapítható, a
Felügyelet kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a
vállalkozást az ilyen követelés teljesítésére, ellenkezõ
esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés
tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra
kiterjedõ hatállyal. Ha a bíróság a jogsértés tényét a kere-
setben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedõ
hatállyal állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó
az általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a ká-
rának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti oko-
zati összefüggést köteles bizonyítani.

(5) A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogo-
sult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz
szükséges adatokat, amelyek tekintetében a jogsértés té-
nyét megállapította, illetve amelyek jogosultak az ítélet-
beli kötelezés teljesítésének követelésére.

(6) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Felügyeletet,
hogy a jogsértõ költségére az ítéletet országos napilapban
közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés jellege által indokolt
formában nyilvánosságra hozza.

(7) Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megál-
lapításán túl a vállalkozást meghatározott követelés telje-
sítésére is kötelezte, a jogsértõ köteles az (5) bekezdés sze-
rint meghatározott jogosult fogyasztó igényét az ítéletnek
megfelelõen kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a
jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.
A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatá-
rozott feltételek alapján a végrehajtási lap kiállítására irá-
nyuló eljárásában vizsgálja.

(8) Az e § szerinti, a Felügyelet általi igényérvényesítés
nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértõvel
szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan
érvényesítse.”

(11) A Psztv. 59. §-ának a) pontjában a „28. § (2) bek.”
szövegrész helyébe a „26/A–26/C. §” szöveg lép.

(12) A Psztv. 60. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozá-
sában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i
2007/76/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító
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2008. március 17-i 2008/282/EK bizottsági határozat vég-
rehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg a Fel-
ügyelet feladatkörében és eljárásában.”

További módosuló jogszabályok

32. § A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egysé-
ges szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésé-
rõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû ren-
delet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg az utazási szerzõdés részletes szabályait.”

33. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 27. §-ának (9) bekezdésében a „cégnevé-
ben, hirdetésben vagy bármilyen más módon” szövegré-
szek helyébe a „kereskedelmi kommunikációjában” szö-
veg lép.

34. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.)
4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az „önkéntes kölcsönös biztosító pénztár”, va-
lamint a „nyugdíjpénztár”, „önsegélyezõ pénztár” és
„egészségpénztár” elnevezést vagy idegen nyelvû megfe-
lelõjét kizárólag az e törvénynek megfelelõen alapított és
mûködtetett szervezet, továbbá a pénztárak érdek-képvise-
leti szerve és az általa alapított szervezet használhatja a ne-
vében.

(2) A pénztár köteles a nevében a „pénztár” szót a pénz-
tár típusára utaló kiegészítéssel együtt feltüntetni.

(3) Abban a kérdésben, hogy egy szervezet jogosult-e a
nevében az (1) bekezdés szerinti elnevezések valamelyi-
kének használatára, a nyilvántartásba vétel helye szerint
illetékes bíróság határoz.”

(2) Az Öpt. 40. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) A pénztár által közölt kereskedelmi kommuniká-
ció nem tartalmazhat félrevezetõ információkat, abban a
pénztár teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag
megalapozott becsléseket kell alkalmazni, különösen a jö-
võbeni hozamok vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy
ezek nem kötelezõ érvényû elõírások és teljesülésük nem
garantált. Múltra vonatkozóan kizárólag az e törvény alap-
ján egyébként is nyilvánosságra hozandó adatok és tények
szerepeltethetõk. A pénztár teljesítményének bemutatása-
kor az ugyanazon idõszakra vonatkozó hivatalos fogyasz-
tói árnövekedést (inflációs rátát) is fel kell tüntetni.”

(3) Az Öpt. a 70. §-át követõen a következõ alcímmel és
70/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

70/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-

korlatra, így különösen a nyilvánosságra hozatalra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint
jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében
vett fogyasztót érint.”

35. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 32/E. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ
szöveg lép:

„Ha az Európai Unió másik tagállamának illetékes fel-
ügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a
székhelyén bejegyzett hitelintézet Magyarországon fiók-
telepet nyit, illetve határon átnyúló szolgáltatást végez, a
Felügyelet tájékoztatja a hitelintézetet az ügyfelek védel-
mére vonatkozóan a XXIX. fejezetben meghatározott ren-
delkezésekrõl, így különösen”

(2) A Hpt. 32/E. §-ának a) pontja helyébe a következõ
szöveg lép:

[Ha az Európai Unió másik tagállamának illetékes fel-
ügyeleti hatósága arról tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a
székhelyén bejegyzett hitelintézet Magyarországon fiókte-
lepet nyit, illetve határon átnyúló szolgáltatást végez, a
Felügyelet tájékoztatja a hitelintézetet az ügyfelek védel-
mére vonatkozóan a XXIX. fejezetben meghatározott ren-
delkezésekrõl, így különösen]

„a) a reklámtevékenységre vonatkozó különös szabá-
lyokról,”

(3) A Hpt. 124. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:

[Ha a hitelintézet]
„c) a betétbiztosítással összefüggõ tájékoztatásra vonat-

kozó szabályokat megsérti,”
[az Alap felszólítja a hitelintézetet a jogsértõ magatartás
megszüntetésére, és egyidejûleg tájékoztatja a Felügye-
letet.]

(4) A Hpt. XXIX. Fejezetének címe helyébe a követke-
zõ fejezetcím lép:

„Az ügyfelek védelme”

(5) A Hpt. 203. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„203. § (1) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfo-
gadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzé-
tenni, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetõ
módon, elektronikus úton is elérhetõvé tenni:

a) általános szerzõdési feltételeit is tartalmazó üzlet-
szabályzatait,

b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítõ
pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos
szerzõdési feltételeket,
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c) a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelõ
egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a ka-
matszámítás módszerét.

(2) A pénzügyi intézmény köteles az ügyfél kívánságára
ingyenesen rendelkezésre bocsátani

a) üzletszabályzatait, továbbá
b) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt ada-

tokat.
(3) A pénzügyi intézmény – ha törvény ettõl eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdés megkötése elõtt köteles az
ügyfelet arról tájékoztatni, ha a szerzõdéssel kapcsolatos
jogvita esetén nem a magyar jog alkalmazását, illetve nem
a magyar bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

(4) Fogyasztónak minõsülõ ügyféllel kötendõ, deviza-
hitel nyújtására irányuló, illetõleg ingatlanra kikötött véte-
li jogot tartalmazó szerzõdés esetén a pénzügyi intézmény-
nek fel kell tárnia a szerzõdéses ügyletben az ügyfelet érin-
tõ kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél alá-
írásával igazolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró
nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) devizahitel nyújtására irányuló szerzõdés esetén az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a
törlesztõ részletre,

b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerzõdés
esetén a vételi jog érvényesítésének módját és következ-
ményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésé-
nek és a pénzügyi intézmény elszámolásának módját, vala-
mint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot,
mely idõszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha
igen, a haladék idõtartamát.

(6) A pénzügyi intézmény az (1)–(5) bekezdésben meg-
határozott tájékoztatást – a felek eltérõ megállapodásának
hiányában – magyar nyelven köteles megadni.”

(6) A Hpt. a következõ 205/A. §-sal egészül ki:
„205/A. § Tilos a betétbiztosításra, az Alapra, illetõleg

az önkéntes betét- és intézményvédelmi alapra vonatkozó
információt a betétállomány növelése céljából, így külö-
nösen reklámtevékenységre felhasználni.”

(7) A Hpt. a 214/C. §-át követõen a következõ alcímmel
és 214/D. §-sal egészül ki:

„Tájékoztatás egyes betéti és hitelszerzõdések
tekintetében

214/D. § A kereskedelmi kommunikációban – az e tör-
vény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
esetekben – fel kell tüntetni a betét egységesített betéti ka-
matláb mutatóját, illetve a pénzügyi intézmény által folyó-
sított, három hónapnál hosszabb lejáratú lakossági kölcsön
teljes hiteldíjmutatóját. E mutatók számítására és feltünte-
tésük módjára vonatkozó szabályokat az e törvény végre-
hajtására kiadott külön jogszabály határozza meg.”

(8) A Hpt. a 215. §-át követõen a következõ alcímmel és
215/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

215/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen az ügyfelek tájékoztatásra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meg-
határozott szabályok szerint jár el, ha a jogsértés fogyasz-
tót érint.”

(9) A Hpt. 235. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„c) az egységesített betéti kamatláb mutató, valamint a
teljes hiteldíjmutató számítására és közzétételére,”
[vonatkozó részletes szabályokat.]

(10) A Hpt. 242. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a törvény e §-t megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

242. § Ez a törvény a 6. számú mellékletben felsorolt
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

(11) A Hpt. 2. számú mellékletének III. része a követke-
zõ új 4. ponttal egészül ki:

„4. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági te-
vékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes
személy.”

(12) A Hpt. 2. számú melléklete III. részének 5. pontja
helyébe a következõ szöveg lép:

„5. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos
használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához
vagy szolgáltatás igénybevételéhez, továbbá a felhaszná-
lási célhoz nem kötötten fogyasztónak nyújtott kölcsön.”

(13) A Hpt. 2. számú melléklete III. részének 13. pontja
helyébe a következõ szöveg lép:

„13. Lakossági kölcsön: a fogyasztási kölcsön, valamint
az ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bõvítésére,
korszerûsítésére, továbbá közmûfejlesztésre fogyasztónak
nyújtott kölcsön.”

36. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztá-
rakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:
Mpt.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A „magánnyugdíjpénztár” elnevezést vagy annak
idegen nyelvû megfelelõjét kizárólag az e törvénynek
megfelelõen alapított és mûködtetett szervezet, továbbá a
pénztárak érdek-képviseleti szerve és az általa alapított
szervezet használhatja a nevében.”

(2) Az Mpt. 70. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció
nem tartalmazhat félrevezetõ információkat, abban a pénz-
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tár teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag meg-
alapozott becsléseket kell alkalmazni, különösen a jövõbe-
ni hozamok vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy ezek
nem kötelezõ érvényû elõírások és teljesülésük nem garan-
tált. Múltra vonatkozóan kizárólag az e törvény alapján
egyébként is nyilvánosságra hozandó adatok és tények
szerepeltethetõk. A pénztár teljesítményének bemutatása-
kor az ugyanazon idõszakra vonatkozó hivatalos fogyasz-
tói árnövekedést (inflációs rátát) is fel kell tüntetni.”

(3) Az Mpt. a 116. §-át követõen a következõ alcímmel
és új 117. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

117. § E törvény a fogyasztókkal szembeni kereskedel-
mi gyakorlatra, így különösen a nyilvánosságra hozatalra
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az e törvény végre-
hajtására a 134. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján kiadott jogszabály nyilvánosságra
hozandó adatokra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése
esetén a Felügyelet a fogyasztókkal szembeni tisztesség-
telen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott
szabályok szerint jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának
a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.”

37. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 14. §-ának (1) bekezdésé-
ben a „nem ömlesztett formában – a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fvt.)
foglalt követelmények megfelelõ alkalmazásán kívül –”
szövegrész helyébe a „nem ömlesztett formában,” szöveg
lép.

(2) A Kbtv. 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
felirata (címkéje) nem tartalmazhat olyan kifejezést vagy
megjelölést, amely a termék veszélyességének nem meg-
felelõ értékelését eredményezheti, így különösen nem
utalhat a termék ártalmatlanságára vagy veszélytelensé-
gére.”

(3) A Kbtv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § Veszélyes anyag és veszélyes készítmény rek-
lámjának tartalmaznia kell a reklámozott termék 3. § sze-
rinti veszélyességi osztályának egyértelmû megjelölését.”

(4) A Kbtv. 32. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ f) ponttal egészül ki:

[Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok
betartásának hatósági ellenõrzését]

„e) a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése
a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény 1997. évi CLV. tör-
vény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-ának a) pontjában meg-
határozott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét

sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás sza-
bályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén a fo-
gyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint,

f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatáro-
zott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása
(címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá
a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság
az Fttv. szabályai szerint”
[végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése
esetén.]

(5) A Kbtv. 32. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett rendel-
kezések a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(6) A Kbtv. 32. §-ának (2) és (3) bekezdésében az „az
(1) bekezdés b)–e) pontja”, illetve az „az (1) bekezdés
b)–e) pontja” szövegrészek helyébe az „az (1) bekezdés
b)–f) pontja” szöveg lép.

38. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § r) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ s) pont-
tal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
„r) forgalmazó: terméket viszonteladónak, illetve fel-

használónak átadó, értékesítõ gazdálkodó szervezet;
s) felhasználó: aki a terméket továbbértékesítési cél

nélkül a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja.”

(2) A Hgt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A gyártó köteles tájékoztatni a termék felhasz-

nálóit a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási
szempontból lényeges tulajdonságairól, annak elhasználó-
dása vagy hulladékká válása esetén kezelésének lehetõsé-
geirõl.

(2) A gyártó köteles a terméken, illetve annak csomago-
lásán jól látható módon jelölni a termék, illetve csomago-
lás hulladékszegény, tartós vagy újrafelhasználható voltát,
hulladékgazdálkodási szempontból lényeges anyagi
összetételét, betétdíjas vagy letéti díjas forgalmazását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és a (2) bekez-
dés szerint a terméken, illetve annak csomagolásán feltün-
tetendõ jelölés módjáról, tartalmi és alaki követelményei-
rõl külön jogszabályok rendelkeznek.”

(3) A Hgt. a 10. §-át követõen a következõ 10/A. §-sal
egészül ki:

„10/A. § Ha a gyártó nem tesz eleget a 7. §-ban elõírt tá-
jékoztatási kötelezettségének, a forgalmazó köteles azt pó-
tolni. E rendelkezés nem érinti a forgalmazónak a gyártó-
val szemben érvényesíthetõ igényeit.”

(4) A Hgt. a 45. §-át követõen a következõ 45/A. §-sal
egészül ki:
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„45/A. § (1) A felhasználók tájékoztatására, illetve a
terméken és a csomagoláson feltüntetendõ információkra
vonatkozóan a 7. §-ban elõírt követelmények megsértése
esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meg-
határozott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv.
2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az
eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok sze-
rint jár el.

(2) A 8. § (1) bekezdésben, valamint a 10. § (1) és
(3) bekezdésben elõírt követelmények megsértése esetén
az eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatóság jogo-
sult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-ának a) pontja
értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi ha-
tóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(5) A Hgt.
a) 4. §-ának m) pontjában a „fogyasztók” szövegrész

helyébe a „felhasználók” szöveg,
b) 8. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint

10. §-ának (3) bekezdésében a „fogyasztótól” szövegrész
helyébe a „felhasználótól” szöveg,

c) 10. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „fogyasztóktól”
szövegrész helyébe a „felhasználóktól” szöveg,

d) 10. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-át megelõzõ al-
címben, 12. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint
13. §-ának (4) bekezdésében a „fogyasztó” szövegrész he-
lyébe a „felhasználó” szöveg,

e) 12. §-ának (2) bekezdésében a „fogyasztói” szöveg-
rész helyébe a „felhasználói” szöveg
lép.

(6) A Hgt. 10. §-ának (1) bekezdésében a „termék vagy
szolgáltatás forgalmazója (a továbbiakban együtt: forgal-
mazó)” szövegrész helyébe a „forgalmazó” szöveg lép.

39. § (1) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi
XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 7. §-ának (4) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A „minõsített” jelzõt elektronikus aláírással kap-
csolatos szolgáltatáshoz kapcsolódóan csak az e törvény
szabályai szerint nyilvántartásba vett minõsített szolgálta-
tó használhatja.”

(2) Az Eat. 8/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató szervezetének, rendszerének, vala-
mint a szolgáltatás során alkalmazott termékeknek és háló-
zatnak a külön jogszabály szerinti informatikai biztonsági
követelményeknek vagy más önként vállalt követelmé-
nyeknek való megfelelését önkéntes akkreditációs rend-
szer keretében tanúsíttathatja.”

40. § (1) A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, to-
vábbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû köz-

zétételérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény (a továbbiak-
ban: Grüft.) 1. §-ának (1) bekezdésében az „a gazdasági
reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvényben
(a továbbiakban: Grtv.)” szövegrész helyébe az „a gazda-
sági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továb-
biakban: Grt.)” szöveg lép.

(2) A Grüft. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. §-ban foglalt követelmény megsértése

esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a Grt.-ben megha-
tározott szabályok szerint.

(2) A 2. §-ban a fogyasztók tájékoztatását szolgáló köz-
lemények megjelenítésére vonatkozó követelmény meg-
sértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasz-
tóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továb-
biakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.

(3) A 2. §-ban az üzlet elnevezésének megjelenítésére
vonatkozó követelmény érvényesülését az üzlet mûködési
engedélyét kiadó jegyzõ ellenõrzi, és annak megsértése
esetén – az eljárására irányadó jogszabályi rendelkezések-
nek megfelelõen eljárva – intézkedik a jogsértõ állapot
megszüntetésérõl.

(4) A 3. §-ban foglalt követelmény érvényesülését
a) a felirat helye szerint illetékes jegyzõ, a fõvárosban a

fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje,
b) közforgalmú közlekedési eszközön elhelyezett fel-

irat esetén a közlekedési hatóság
az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint ellenõrzi, és
a rendelkezés megsértése esetén intézkedik a jogsértõ álla-
pot megszüntetésérõl.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezések
az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezé-
sek.”

41. § (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggõ szol-
gáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ektv.) 2. §-ának a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„a) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan infor-

mációs társadalommal összefüggõ szolgáltatás, amelynek
célja valamely birtokba vehetõ forgalomképes ingó dolog
– ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog mód-
jára hasznosítható természeti erõket –, szolgáltatás, ingat-
lan, vagyoni értékû jog (a továbbiakban együtt: áru) üzlet-
szerû értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon
történõ igénybevétele;”

(2) Az Ektv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetle-

nül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetõ módon leg-
alább a következõ adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányá-

ban lakcímét,
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c) a szolgáltató elérhetõségére vonatkozó adatokat, kü-
lönösen az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szol-
gáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gya-
korlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való
bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegy-
zõ bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató
nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogsza-
bály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyezõ
hatóság megnevezésével és elérhetõségi adataival, vala-
mint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a
szolgáltató adószámát;

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kama-

rának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár köte-
lezõ elõírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségé-
nek, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint
annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakkép-
zettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a
szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalma-
zandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés
módjára.”

(3) Az Ektv. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„Az elektronikus úton történõ szerzõdéskötésre
vonatkozó szabályok”

(4) Az Ektv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató köteles az információs társadalom-
mal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó általános szerzõ-
dési feltételeket oly módon hozzáférhetõvé tenni, amely
lehetõvé teszi az igénybe vevõ számára, hogy tárolja és
elõhívja azokat.”

(5) Az Ektv. 5. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A szolgáltató az igénybe vevõ megrendelésének elkül-
dését megelõzõen köteles egyértelmûen tájékoztatni az
igénybe vevõt]

„d) a szerzõdéskötés lehetséges nyelveirõl;”

(6) Az Ektv. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû egyéni
kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján
történõ szerzõdéskötésre.”

(7) Az Ektv. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell
alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal

egyenértékû egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett
nyilatkozatok útján történõ szerzõdéskötésre.”

(8) Az Ektv. 14. és 14/A. §-a és az ezeket megelõzõ alcí-
mek helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek,
és a törvény a következõ 14/B. és 14/C. §-sal egészül ki:

„Az elektronikus hirdetésre vonatkozó
különös szabályok

14. § (1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirde-
tés bármely információs társadalommal összefüggõ szol-
gáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével –
elektronikus hírközlés útján közölt:

a) a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételei-
rõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám,
vagy

b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, rek-
lámnak nem minõsülõ tájékoztatás.

(2) Elektronikus hirdetésnek minõsül az olyan közlés is,
amelynek célja kizárólag a Grt. 6. §-ának (1) bekezdésben
elõírt hozzájárulás kérése.

(3) Önmagában nem minõsül elektronikus hirdetésnek
a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevé-

kenységéhez közvetlen hozzáférést lehetõvé tevõ informá-
ció közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus
levelezési cím,

b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára vagy ar-
culatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettõl vagy
személytõl független közlés, különösen abban az esetben,
ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

(4) E törvény alkalmazásában
a) Elektronikus hirdetõ: akinek érdekében az elektroni-

kus hirdetést közzéteszik, illetve aki a saját érdekében az
elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli;

b) Elektronikus hirdetési szolgáltató: aki önálló gazda-
sági tevékenysége körében az elektronikus hirdetést elké-
szíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szol-
gáltatást nyújt;

c) Elektronikus hirdetés közzétevõje: aki az elektroni-
kus hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelke-
zik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést megis-
merhetõvé teszi;

d) Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus
hirdetés megismerhetõvé tétele, akár nagyobb nyilvános-
ság, akár egyedi címzett számára.

(5) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megfele-
lõen alkalmazni kell az (1) bekezdés b) pontjában megha-
tározott elektronikus hirdetésre és a (2) bekezdés szerinti
közlésekre.

(6) A Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezések megsértéséért
az elektronikus hirdetõ, az elektronikus hirdetési szolgál-
tató és az elektronikus hirdetés közzétevõje egyaránt felel.
Az ilyen jogsértéssel okozott kárért az elektronikus hirde-
tõ, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus
hirdetés közzétevõje egyetemlegesen felel.

14/A. § (1) Az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan
egyértelmû tájékoztatást kell adni:

a) az elektronikus hirdetés e jellegérõl, amint az hozzá-
férhetõvé válik az igénybe vevõ számára;
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b) az elektronikus hirdetõ, illetve elektronikus hirdetés
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékû egyéni
kommunikációs eszköz útján történõ küldése esetén a
valós feladó személyérõl, amint az hozzáférhetõvé válik az
igénybe vevõ számára;

c) az eladásösztönzõ ajánlat – így különösen az áren-
gedmény, ráadás, illetve ajándék – ilyen jellegérõl, igény-
bevételének feltételeirõl;

d) az eladásösztönzõ vetélkedõ vagy nyereményjáték
ilyen jellegérõl, az abban való részvétel feltételeirõl.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
esetben az ajánlott elõny igénybevétele, illetve a játékban
való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetõvé kell
tenni.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjának megsértéséért az
elektronikus hirdetõ, az elektronikus hirdetési szolgáltató
és az elektronikus hirdetés közzétevõje egyaránt felel. Az
(1) bekezdés c) és d) pontjának és (2) bekezdésének meg-
sértéséért az elektronikus hirdetõ felel.

14/B. (1) Az elektronikus hirdetõ vagy az elektronikus
hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából a közvetí-
tõ szolgáltató a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiak-
ban: a Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendel-
kezésére bocsátani a következõ adatokat, ha azok a közve-
títõ szolgáltató rendelkezésére állnak:

a) a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés kül-
dõjének vagy közzétevõjének elektronikus hírközlési azo-
nosítóját, és

b) a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azo-
nosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevõ nevét
és lakcímét.

(2) A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirde-
téssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerõs lezárását kö-
vetõ 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata
esetén a bírósági felülvizsgálat jogerõs lezárásáig jogosult
kezelni, kizárólag az elektronikus hirdetõ vagy az elektro-
nikus hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából.

(3) Ha a közvetítõ szolgáltató nem tesz eleget az (1) be-
kezdésben foglalt kötelezettségének, az elektronikus hir-
detõvel, az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az
elektronikus hirdetés közzétevõjével együtt felel a Grt.
6. §-ában meghatározott kötelezettségek megsértéséért.
Az ilyen jogsértéssel okozott kárért a közvetítõ szolgáltató
az elektronikus hirdetõvel, az elektronikus hirdetési szol-
gáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevõjével egye-
temlegesen felel.

14/C. § (1) A szabályozott szakmát információs társa-
dalmi szolgáltatás nyújtása útján gyakorló személy mint
elektronikus hirdetõ érdekében végzett elektronikus hirde-
tési tevékenységre vonatkozóan a szabályozott szakma
gyakorlására irányadó szabályok, így különösen a szakmai
érdekképviseleti szervek, kamarák által a saját tagjaikra
vonatkozóan megállapított magatartási szabályok – az al-
kalmazandó jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül –
szigorúbb, illetve részletesebb követelményeket határoz-
hatnak meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a szabályozott
szakma gyakorlására irányadó további szabályok különö-
sen a szakma függetlenségének, méltóságának, tiszteleté-
nek, valamint a szakmai szolgáltatást igénybe vevõ és a
szakmát gyakorló más személyekkel szemben tanúsított
magatartás tisztességességének biztosítására, a szakmai ti-
toktartás védelmére alkothatók.”

(9) Az Ektv. 16/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„16/A. § (1) A 6. §-ban és a 15. §-ban foglalt rendelke-
zések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint.

(2) A 4. §-ban, az 5. §-ban és a 14/A. §-ban foglalt ren-
delkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fo-
gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult.
Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok
szerint jár el.

(3) Az (1), illetve a (2) bekezdésben említett rendelke-
zések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendel-
kezések.

(4) A 14/B. §-ban és a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezé-
seket megsértõ elektronikus hirdetések esetén a Hatóság
jár el.”

(10) Az Ektv. 16/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóságnak a 14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában
foglalt rendelkezések megsértése miatti eljárására
(a továbbiakban: kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcso-
latos felügyeleti eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényt (a továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni.”

(11) Az Ektv. 16/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kap-
csolatos felügyeleti eljárása kérelemre vagy hivatalból in-
dul. Ha az igények önálló érvényesítése a sérelmet szenve-
dett fogyasztók számára tekintettel nem lenne célravezetõ,
az eljárás megindítására a fogyasztói érdekképviseletet el-
látó közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is jo-
gosultak.”

(12) Az Ektv. 16/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kap-
csolatos felügyeleti eljárása a jogsértõ elektronikus hirde-
tés közzétételét követõ egy éven túl nem indítható meg.”

(13) Az Ektv. 16/D. §-a (1) bekezdésének d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Hatóság a 14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában fog-
lalt rendelkezések megsértése esetén]

„d) felhívhatja a 2. § la) pont szerinti közvetítõ szolgál-
tató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdetõ, az elekt-
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ronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés
közzétevõje a közvetítõ szolgáltató által nyújtott elõfizetõi
vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértõ elektronikus
hirdetés küldésére használja,”

(14) Az Ektv. 16/D. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A Hatóság az elektronikus hirdetõt, az elektronikus
hirdetési szolgáltatót, valamint az elektronikus hirdetés
közzétevõjét határidõ kitûzésével a 14/B. §-ban, illetve a
Grt. 6. §-ában meghatározott rendelkezések teljesítésének
hitelt érdemlõ módon való igazolására hívhatja fel.”

(15) Az Ektv. 16/E. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szö-
vege helyébe a következõ szöveg lép:

„A Hatóság a 14/B. §-ban vagy a Grt. 6. §-ában foglalt
rendelkezések megsértése tárgyában hozott jogerõs hatá-
rozatát – az igénybe vevõ, illetve az elektronikus hirdetés
címzettje személyes adatainak törlése vagy olvashatatlan-
ná tétele mellett – honlapján közzéteszi, ha”

(16) Az Ektv. 16/F. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet végrehajtását a 2000/31/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv

a) 5., 6. és 10. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba
ütközõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekinteté-
ben – az Fttv.-ben meghatározottak szerint – a fogyasztó-
védelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal,

b) 7. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ
Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a Ha-
tóság,

c) 11. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ
Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében a fo-
gyasztóvédelmi hatóság
látja el.

(2) A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdés szerinti
hatóságok a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módo-
sított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
járnak el.”

(17) Az Ektv. 18. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Ható-
ság feladatkörében és eljárásában]

„c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. már-
cius 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 16/F. §
(2) bek.].”

(18) Az Ektv.
a) 2. §-ának t) pontjában a „gazdasági vagy szabályo-

zott szakmának minõsülõ szakmai” szövegrész helyébe az
„önálló foglalkozásával vagy gazdasági” szöveg,

b) 2. §-ának v) pontjában a „gazdasági vagy szakmai”
szövegrész helyébe az „önálló foglalkozásán és gazdasá-
gi” szöveg,

c) 16. §-ának (3) bekezdésében a „14/A.” szövegrész
helyébe a „14/C.” szöveg,

d) 16/C. §-ának (3) bekezdésében a „hatóság” szöveg-
rész helyébe a „Hatóság” szöveg,

e) 16/D. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében a
„14. §-ban, illetve a 14/A. §-ban” szövegrész helyébe a
„14/B. §-ban, illetve a Grt. 6. §-ában” szöveg,

f) 16/D. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „14. §, il-
letve a 14/A. §” szövegrész helyébe a „14/B. §, illetve a
Grt. 6. §-a” szöveg,

g) 16/D. §-ának (2) bekezdésében az „igénybe vevõk”
szövegrész helyébe az „igénybe vevõk, illetve az elektro-
nikus hirdetés címzettjei” szöveg
lép.

42. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(a továbbiakban: Tpt.) 35. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„35. § (1) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalá-
val összefüggésbe hozható minden, a befektetõk tájékoz-
tatását szolgáló, a kibocsátó, az ajánlattevõ, a forgalma-
zásban forgalmazóként vagy jegyzési garanciavállalás for-
májában részt vevõ befektetési vállalkozás vagy hitelinté-
zet, illetõleg az értékpapír szabályozott piacra történõ be-
vezetését kezdeményezõ személy által reklámban vagy
egyéb módon közölt információ – ide nem értve a tájékoz-
tatót, az alaptájékoztatót és a hirdetményt – kereskedelmi
kommunikáció.

(2) A kereskedelmi kommunikációban foglalt informá-
ciónak összhangban kell lennie a tájékoztató tartalmával.

(3) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával
összefüggésbe hozható minden reklámnak egyértelmû uta-
lást kell tartalmaznia e jellegére vonatkozóan.

(4) A (3) bekezdés szerinti reklámban meg kell jelölni,
hogy az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával kap-
csolatosan tájékoztató közzétételére került vagy kerül sor,
és hogy a tájékoztató hol hozzáférhetõ.

(5) A forgalomba hozatali eljárás lezárásáig, illetõleg a
szabályozott piacon a kereskedés megkezdéséig a kereske-
delmi kommunikáció tervezetét a Felügyelethez a nyilvá-
nosságra hozatala elõtt legalább öt munkanappal be kell
nyújtani. A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció
nyilvánosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma el-
lentétes vagy félrevezetõ információt tartalmaz a benyúj-
tott, illetve közzétételre engedélyezett tájékoztatóban fog-
laltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába üt-
közik.

(6) Ha a Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció ter-
vezetének benyújtását követõ öt munkanapon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy annak nyilvánosságra
hozatalát a Felügyelet – a feladat- és hatáskörébe tartozó
jogszabályi elõírások szempontjából – jóváhagyta.”
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(2) A Tpt. 38. §-ának (4) bekezdésében az „a hirdetései-
ben” szövegrész helyébe a „kereskedelmi kommunikáció-
jában” szöveg lép.

(3) A Tpt. 38. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja,
ha a tájékoztató nem felel meg e törvény, a végrehajtására
kiadott jogszabály vagy az Fttv. rendelkezéseinek, a forga-
lomba hozatal joggal való visszaélésre irányul, vagy a for-
galmazó, a kibocsátó nem tesz eleget a (2)–(4) bekezdés
alapján tett felügyeleti intézkedésnek.”

(4) A Tpt. 214. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Tilos a befektetõvédelemre, illetõleg az Alapra vo-
natkozó információkat a befektetések növelése céljából,
így különösen reklámtevékenységre felhasználni.”

(5) A Tpt. 293. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A befektetési alapról, az alapkezelõrõl szóló, a be-
fektetõknek szánt minden olyan kereskedelmi kommuni-
káció tervezetét, amely a befektetési jegyek nyilvános for-
galomba hozatalával, forgalmazásával összefüggésbe hoz-
ható, a Felügyeletnek legkésõbb a befektetõk részére való
hozzáférést megelõzõen öt nappal be kell nyújtani.

(3) A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció nyilvá-
nosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma ellentétes
vagy félrevezetõ információt tartalmaz a benyújtott, illetve
közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz
képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.”

(6) A Tpt. a 406. §-át követõen a következõ LVI/A. Fe-
jezettel egészül ki:

„LVI/A. Fejezet

ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

406/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott
jogszabályok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen a befektetõk tájékoztatásra vonat-
kozó rendelkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet
az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el, ha a
jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fo-
gyasztót érint.”

(7) A Tpt. 433. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„433. § Ez a törvény a 25. számú mellékletben felsorolt

uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

(8) A Tpt. 1. számú melléklete a következõ új 9. ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 9–18. pontok számozá-
sa 10–19. pontra változik:

„9. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,”

43. § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozatalá-
ról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Nftv.)
3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Tilos a növényfajta jogszabályi elõírásoknak nem
megfelelõ használata és a szaporítóanyag hamisítása.”

(2) Az Nftv. 21. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„A szaporítóanyag csomagolása,
jelölése (címkézése)

21. § (1) Vetõmagot csak olyan csomagolóanyagban le-
het forgalomba hozni, amely biztosítja a vetõmag minõsé-
gének megóvását, valamint nem teszi lehetõvé a vetõmag
kivételét, kicserélését a csomagolóanyag megsértése
nélkül.

(2) A szaporítóanyag-tételt, illetve annak egységeit a
külön jogszabály szerinti címkével kell ellátni úgy, hogy a
címke sérülés nélkül ne legyen eltávolítható.

(3) A címkén a külön jogszabályban meghatározott ada-
tokat magyar nyelven is fel kell tüntetni.”

(3) Az Nftv. 23. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A növénytermesztési hatóság]
„l) eljár – a 23/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel – az

e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály rendelke-
zéseinek megsértése esetén.”

(4) Az Nftv. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A szaporítóanyag jelölésére (címkézésére)

vonatkozóan e törvényben és a végrehajtására kiadott jog-
szabályban meghatározott rendelkezések megsértése ese-
tén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatáro-
zott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának
a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró ható-
ság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések a fo-
gyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztóvédelmi rendelkezések.”

(5) Az Nftv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § A növénytermesztési hatóság e törvény és a vég-
rehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek meg-
sértése esetén

a) eltilt a 15. § elõírásainak nem megfelelõ szaporító-
anyag saját célú felhasználásától és forgalomba hozatalá-
tól, illetve a jogosulatlanul elõállított szaporítóanyagot zár
alá veszi,

b) a külön jogszabály szerinti szigorított minõsítést
rendel el,

c) az elõállító költségére elrendeli a más célra fel nem
használható szaporítóanyag megsemmisítését,

d) a jogsértõ tevékenységét meghatározott idõre meg-
tiltja, és ennek tényét a minisztérium hivatalos lapjában,
valamint a minisztérium honlapján közzéteszi,
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e) az eredetet igazoló bizonylattal nem rendelkezõ nö-
vényfajta használata esetén a faiskolai, illetve palántane-
velõ üzemi engedélyt visszavonja, illetve

f) minõségvédelmi bírságot szab ki.”

(6) Az Nftv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A növénytermesztési hatóság e törvény és a végre-
hajtására kiadott jogszabályok elõírásainak megsértõjével
szemben minõségvédelmi bírságot szab ki, ha megállapít-
ja, hogy az elõállított, illetve forgalomba hozott szaporító-
anyag nem felel meg az elõírt követelményeknek.”

44. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(4) A biztosító egyesület elnevezésében köteles egyér-
telmûen utalni arra, hogy egyesületi formában tevékeny-
kedik.”

(2) A Bit. a 167. §-át követõen a következõ alcímmel és
167/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

167/A. § E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabá-
lyok a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra,
így különösen az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó ren-
delkezéseinek megsértése esetén a Felügyelet a fogyasz-
tókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ti-
lalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiak-
ban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint jár el, ha a jog-
sértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasz-
tót érint.”

(3) A Bit. 168. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„168. § A Felügyelet hatáskörét és jogállását külön tör-

vény határozza meg.”

(4) A Bit. 236. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

236. § Ez a törvény a 12. számú mellékletben felsorolt
uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.”

45. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. §-ának (6) bekezdése
helyébe a következõ szöveg lép:

„(6) A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni e tör-
vény rendelkezéseinek megsértése esetén az ügyfélszolgá-
lat 138. § (1) és (2) bekezdése szerinti mûködése, továbbá
az általános szerzõdési feltételek 130. § (2) és (3) bekezdé-
se szerinti hozzáférhetõvé, illetve elérhetõvé tétele és nyil-
vánosságra hozatala tekintetében. A fogyasztóvédelmi ha-
tóság a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) alapján jár el, az említett rendel-

kezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi ren-
delkezések.”

(2) Az Eht. 126. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselõhöz bejelentéssel élhet bármely elõfize-
tõ, felhasználó, továbbá a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint
valamely szolgáltató, forgalomba hozó vagy forgalmazó
tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek so-
rán hozott intézkedése, illetõleg valamely intézkedése el-
mulasztása következtében az elõfizetõt, illetve a felhasz-
nálót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban
vagy az elõfizetõi szerzõdésben meghatározott jogaival
összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszé-
lye áll fenn.

(3) A képviselõ az elõfizetõk, illetve felhasználók elekt-
ronikus hírközlésre vonatkozó szabályban meghatározott
jogaival kapcsolatos jogszabálysértés megszüntetése érde-
kében a (2) bekezdésben megjelölt feltételek fennállása
esetén hivatalból is eljárhat.”

(3) Az Eht. 126. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A képviselõ a hozzá benyújtott beadványt köteles meg-
vizsgálni. A célszerûnek tartott intézkedést e § keretei kö-
zött maga választja meg. A képviselõ a beadvány alapján]

„d) más hatóságnál – a bejelentõ egyidejû értesítése
mellett – megfelelõ eljárás megindítását kezdeményez-
heti.”

(4) Az Eht. 130. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A hatóság az általános szerzõdési feltételeknek az
elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak való
megfelelõségét a piacfelügyelet keretében rendszeresen
vizsgálja.”

(5) Az Eht. 138. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az elõfizetõ a szolgáltató által felszámított díj
összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamá-
ciót) haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és a bejelentés
megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az elõfizetõi
szerzõdést a 134. § (7) bekezdésében foglaltak szerint fel-
mondani.”

(6) Az Eht. 138. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) Az elõfizetõi panasz intézésére irányadó eljárást
egyebekben a szolgáltató általános szerzõdési feltételei
határozzák meg az Fgytv. 17/A. §-ában és 17/C. §-ában
foglaltakkal összhangban.”

(7) Az Eht.
a) 109. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében és

c) pontjában a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „fel-
használók, elõfizetõk” szöveg

b) 126. §-ának (6) bekezdésében a „fogyasztók” szö-
vegrész helyébe a „felhasználók” szöveg,
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c) 144. §-ának (5) bekezdésében az „a fogyasztók” szö-
vegrész helyébe az „az elõfizetõk, illetve felhasználók”
szöveg,
lép.

46. § A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében a
„fogyasztói forgalomba” szövegrész helyébe a „közfo-
gyasztásra forgalomba” szöveg lép.

47. § (1) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi
ágazati szolgáltatási szerzõdésekrõl szóló 2005. évi XXV.
törvény (a továbbiakban: Tétv.) 3. §-a (2) bekezdésének
ce) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyide-
jûleg a c) pont a következõ cf) alponttal egészül ki:

[A szolgáltató a következõ adatokról köteles tájékozta-
tást adni

c) a szerzõdésre vonatkozóan]
„ce) a szerzõdéskötés nyelvérõl, továbbá a szerzõdés

hatálya alatt az ügyféllel való kapcsolattartás – az ügyfél-
lel egyetértésben megállapított – nyelvérõl vagy nyelvei-
rõl, valamint

cf) az esetleges jogválasztásról, kizárólagos hatáskör,
illetékesség kikötésérõl;”

(2) A Tétv. a 12. §-át követõen a következõ alcímmel és
12/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

12/A. § A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra, így különösen a fogyasztók tájékoztatására vo-
natkozó rendelkezések megsértése esetén a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok
szerint jár el.”

(3) A Tétv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „gaz-
dasági vagy szakmai tevékenységének” szövegrész helyé-
be az „önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége”
szöveg lép.

48. § (1) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következõ
d) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
„d) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében

valamely termék vagy szolgáltatás értékesítés, fogyasztás
vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejé-
ben történõ rendelkezésre bocsátása;”

(2) A Kertv. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(8) A kereskedelmi hatóság
a) az üzletekrõl, az üzletek nyitva tartásáról,
b) a kereskedelmi szakértõkrõl külön jogszabály sze-

rint nyilvántartást vezet.”

(3) A Kertv. 5. §-ának (4)–(7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhetõ
helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamato-
san számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A
vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet mû-
ködésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevé-
kenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vá-
sárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy be-
folyásolni tilos. A bejegyzések kapcsán a kereskedõ a kü-
lön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni.

(5) Üzlet nélkül folytatott kereskedelmi tevékenység
esetén a kereskedõ köteles tájékoztatni a vásárlót a székhe-
lyérõl, a panaszügyintézés helyérõl, illetve az adott tevé-
kenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságai-
hoz igazodó módjáról, a tevékenységre, kereskedelmi for-
mára vagy módszerre vonatkozó külön jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelõen.

(6) A kereskedelmi és fizetõ-vendéglátó szálláshelye-
ket, illetve a falusi szálláshelyeket szolgáltatásaik szín-
vonalától függõen – a külön jogszabályban foglaltak sze-
rint – osztályba kell sorolni, illetve minõsíteni kell. A ke-
reskedelmi és fizetõ-vendéglátó szálláshely osztályáról, il-
letve a falusi szálláshely minõsítésérõl a vendégeket tájé-
koztatni kell.

(7) Egyes termékek forgalmazását, illetve egyes tevé-
kenységek folytatását külön jogszabály további feltételek-
hez vagy korlátozásokhoz kötheti.”

(4) A Kertv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jog-

szabályi és hatósági elõírások megtartását a kereskedelmi
hatóság ellenõrzi és – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt ki-
vétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérõ ren-
delkezése hiányában – eljár ezek megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el – a fogyasztóvé-
delemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Fgytv.) szabályai szerint – az 5. § (2), (4) és (5) bekezdésé-
ben, a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelke-
zések, valamint az 5. § (6) bekezdésében a vendégek tájé-
koztatására vonatkozó rendelkezés megsértése esetén. E
rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédel-
mi rendelkezések.

(3) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ kereskedõ felett a
7. § szerinti visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gaz-
dasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tör-
vényben (a továbbiakban: Tpvt.) foglalt eljárási szabályok
alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban a
Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezé-
seket alkalmazza.

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi
feladatokat a kereskedelmi hatóság látja el.

(5) A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabá-
lyi és hatósági elõírások megsértése esetén – a külön jog-
szabályban foglaltak szerint – a kereskedelmi hatóság

a) elrendeli az üzlet ideiglenes bezárását,
b) elrendeli az üzlet azonnali bezárását,
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c) korlátozza az üzlet éjszakai nyitva tartását,
d) kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszakot állapít meg,
e) megtiltja vagy korlátozza a 6. § (6) bekezdésében

meghatározott hanghatást okozó eszköz használatát,
f) megtiltja vagy korlátozza a vendéglátó üzletben a

vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevé-
kenységet a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
mértékû zaj esetén,

g) megtiltja az engedély nélkül folytatott, elõírásokba
ütközõ tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

h) visszavonja az üzlet mûködési engedélyét,
i) bírságot szab ki, illetve
j) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkö-

vetkezményt alkalmaz.
(6) A kereskedelmi hatóság
a) a mûködési engedélyben meghatározott üzletkör en-

gedély nélküli megváltoztatása, engedély nélkül további
tevékenységgel, termékkörrel bõvítetése miatt az elõ-
írásokba ütközõ tevékenység folytatását, termékkör érté-
kesítését megtiltó határozata ellen;

b) a veszélyes mértékû zaj esetén, illetve a lakók egész-
séges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biz-
tosítása érdekében a vendéglátó üzletben a zeneszolgálta-
tás nyújtását, továbbá a külön törvényben foglaltak alapján
szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék foly-
tatását megtiltó határozata ellen
nincs helye fellebbezésnek.”

(5) A Kertv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) az üzletek mûködési engedélye kiadásának rendjét

és feltételeit, az üzletben történõ árusítás feltételeit, az en-
gedélyezésben közremûködõ szakhatóságok körét, az en-
gedélyben foglaltak megtartása ellenõrzésének szabályait,
valamint a jogszabályban elõírt kötelezettségek be nem
tartása esetén a jogkövetkezmények alkalmazásának sza-
bályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(6) A Kertv. 12. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„f) a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézésének és

ellenõrzésének rendjét,
g) a kereskedelmi hatóság által kiszabható bírság meg-

állapításának, mértékének és felhasználásának részletes
szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(7) A Kertv. 12. §-ának (1) bekezdése a következõ
n)–p) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„n) az ingatlanok idõben megosztott használati jogának

átruházására irányuló kereskedelmi tevékenység végzésé-
nek feltételeit, valamint a jogszabályban elõírt kötelezett-
ségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövet-
kezményeket,

o) a külön jogszabályban meghatározott egyetemes
postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység
feltételeit,

p) a közerkölcs és a közrend védelme céljából, illetve
közbiztonsági okokból egyes termékek forgalmazásának,
illetve egyes tevékenységek végzésének feltételeit és kor-
látait”
[rendeletben állapítsa meg.]

(8) A Kertv. 12. §-ának (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelõs minisz-
ter, hogy]

„f) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-
tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, az
irányítása alá tartozó kereskedelmi hatóság részére az e ha-
tóság által lefolytatott eljárásokért fizetendõ díj – ideértve
a jogorvoslati díjat is – mértékét, valamint az annak besze-
désével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével
kapcsolatos részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]

(9) A Kertv. 12. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a vendéglátásért felelõs minisz-
ter, hogy – a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetér-
tésben – rendeletben szabályozza a vendéglátás szakmai
feltételeit.

(7) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs minisz-
ter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a köz-
igazgatási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben – rendeletben határozza meg a mûszaki biztonsági ha-
tóság részére a mûszaki biztonsági hatósági eljárásért fize-
tendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét, vala-
mint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával,
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

(10) A Kertv.
a) 2. §-ának c) pontjában az „az árura” szövegrész he-

lyébe az „a termékre” szöveg, az „árut” szövegrész helyé-
be a „terméket” szöveg,

b) 2. §-ának r) pontjában az „értékesítõ helyeket” szö-
vegrész helyébe az „értékesítõ helyeket, továbbá a mozgó-
boltot” szöveg,

c) 7. §-ának (5) bekezdésében a „kereskedelmi gyakor-
latok alkalmazására, az ezeket tartalmazó” szövegrész he-
lyébe a „piaci magatartásra vonatkozó” szöveg

d) 12. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „áruk” szö-
vegrész helyébe a „termékek” szöveg
lép.

49. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) az 56. §-át köve-
tõen a következõ alcímmel és 56/A. §-sal egészül ki:

„A felhasználók tájékoztatása

56/A. § (1) Az engedélyes köteles a Hivatal által a 72. §
rendelkezései szerint jóváhagyott üzletszabályzatot – a
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mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe fogalt szöveg-
gel – az ügyfélszolgálatán, illetve a honlapján a felhaszná-
lók részére hozzáférhetõvé tenni.

(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási
adataira vonatkozóan térítésmentesen tájékoztatást kapjon
az õt ellátó egyetemes szolgáltatótól, villamosenergia-
kereskedõtõl.

(3) A villamos energia felhasználók részére történõ érté-
kesítéséhez kapcsolódóan a felhasználókat tájékoztatni
kell az elõzõ naptári évben értékesített villamos energia
elõállításához felhasznált energiaforrások részarányáról és
környezeti hatásairól. A tájékoztatás módjára és tartalmára
vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben
határozza meg.

(4) A Hivatal honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt a
felhasználók részére a villamos energia hatékony felhasz-
nálására, az energiatakarékos eszközök használatával járó
elõnyökre vonatkozó ismeretekrõl, adatokról. A tájékozta-
tás módjára és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben határozza meg.”

(2) A Vet. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg a törvény e §-t megelõzõen a következõ alcím-
mel egészül ki:

„Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni
jogsértésekkel kapcsolatban

57. § (1) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre
vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból törté-
nõ, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre
vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen
a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vo-
natkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni
megsértése esetén – a Hivatal 159. § s) pontja szerinti ha-
tásköreinek tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédel-
mi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a
fogyasztóvédelemrõl szóló törvényt kell alkalmazni, az-
zal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fo-
gyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(2) Az 56/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (2), (3) és
(7) bekezdésében, a 73. § (4) bekezdésében, valamint a
143. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tájékoztatási kötele-
zettségre vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztók-
kal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
(a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult.
Az eljáró hatóság eljárására az Fttv.-ben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény sze-
rinti lakossági fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasz-
tónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a
fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fo-
gyasztóvédelmi rendelkezések.

(4) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mé-
résre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fize-

tési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy ki-
kapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a fel-
használó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonat-
kozó rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minõsülõ
felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Hivatal
jár el.”

(3) A Vet. 62. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ új e) ponttal egészül ki, és a jelenlegi e)–g) pontok
megjelölése f)–h) pontra változik:

[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak
az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia]

„d) a szolgáltatásnak a szerzõdés megkötésekor érvé-
nyes ára,

e) a szolgáltatás díját, valamint a választható fizetési
módokat meghatározó üzletszabályzat elérhetõsége,”

(4) A Vet. 62. §-ának (1) bekezdése a következõ i) pont-
tal egészül ki:

[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak
az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia]

„i) a külön díj ellenében nyújtott kiegészítõ szolgáltatá-
sok megnevezése és feltételei, ha az egyetemes szolgálta-
tó, illetve a kereskedõ ilyet biztosít.”

(5) A Vet. 72. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik
útján egyeztetett, az engedélyes által kidolgozott üzletsza-
bályzatot a fogyasztóvédelmi hatóság elõzetes véleményé-
nek kikérését követõen a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal
megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat
részének a jóváhagyását, ha az jogszabályba, villamos-
energia-ellátási szabályzatba ütközik, vagy egyébként a
felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.”

(6) A Vet. 73. §-ának (4)–(8) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a követke-
zõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az egyetemes szolgáltató a villamosenergia-
értékesítési szerzõdést az általános szerzõdési feltételek-
ben meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módo-
sítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését meg-
elõzõen legalább 30 nappal a felhasználókat jelen törvény-
ben foglaltak szerint értesíteni, a felhasználókat megilletõ
felmondás feltételeirõl szóló tájékoztatással együtt.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a felhasználó jogo-
sult – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a módosítás
tárgyában megküldött értesítést követõ 30 napon belül a
szerzõdés felmondására.

(6) Amennyiben a módosítás a felhasználó számára hát-
rányos rendelkezéseket tartalmaz, a felhasználó az értesí-
téstõl számított 45 naptári napon belül további jogkövet-
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kezmények nélkül jogosult felmondani a villamosener-
gia-értékesítési szerzõdést.

(7) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdésben foglalt érte-
sítési határidõt az általános szerzõdési feltételek azon mó-
dosítására, amely új szolgáltatás bevezetése miatt válik
szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások-
ra vonatkozó általános szerzõdési feltételeket nem érinti,
vagy a módosítással kizárólag valamely díj csökken.

(8) Az üzletszabályzat módosításának részletes feltéte-
leit az egyetemes szolgáltató külön jogszabály alapján ha-
tározza meg.

(9) A (4)–(8) bekezdésekben foglalt kötelezettségek a
villamosenergia-kereskedõt is terhelik az egyetemes szol-
gáltatásra jogosult felhasználóival szemben.”

(7) A Vet. 143. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (5) be-
kezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5)–(7) bekezdések szá-
mozása (6)–(8) bekezdésre változik:

„(4) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szol-
gáltatás árára vonatkozó árváltoztatási szándékát és a java-
solt árakat 45 nappal elõre jóváhagyásra be kell jelentenie
a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül
határoz.

(5) A jóváhagyott árakat alkalmazásuk kezdete elõtt
legalább 15 nappal az egyetemes szolgáltató a honlapján,
valamint két országos napilapban közzé teszi, továbbá a
felhasználókat a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint
értesíti. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ fel-
mondási jogra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia
kell.”

(8) A Vet. 145. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„145. § A 142–144. §-okban foglalt rendelkezések meg-
sértése esetén a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabályt sértõ ár, illetve díj további al-
kalmazását és kötelezi az engedélyest a jogszerû ellenérték
alkalmazására,

b) kötelezi az engedélyest a 142–144. §-okban foglalt
rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a sé-
relmet szenvedett fél részére történõ visszatérítésére, ha
pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes
által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányá-
ban az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhaszná-
lók részére történõ visszatérítésére, és

c) bírságot szabhat ki.”

(9) A Vet. XVIII. Fejezetének címe helyébe a következõ
cím lép:

„ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ
KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM”

(10) A Vet. 159. §-ának r)–sz) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

[A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamos-
energia-ellátás biztonságának és a villamosenergiapiac
hatékony mûködésének felügyeletével, továbbá az egyenlõ

bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos
verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében]

„r) az egyes engedélyesekre – a jogszabályban megha-
tározott keretek között – határozatban állapítja meg az en-
gedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minõ-
ségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a fel-
használókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó mi-
nimális követelményeket, a lakossági fogyasztónak nem
minõsülõ felhasználók tájékoztatásának részletes szabá-
lyait, továbbá a hálózati engedélyesek vonatkozásában a
hálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális
követelményeket,

s) eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre,
illetve a rendszer megfelelõ minõségben való rendelkezés-
re állására vonatkozó rendelkezéseknek az elosztói, átvite-
li engedélyes általi megsértése esetén; ellenõrzi a felhasz-
nálói igény kielégítését, ellenõrzi a felhasználók által a
közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett
csatlakozási díj felhasználását, bírságot szab ki,

sz) eljár az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy
mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fi-
zetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy
kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a fel-
használó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonat-
kozó rendelkezések lakossági fogyasztónak nem minõsülõ
felhasználókkal szembeni megsértése esetén,”

(11) A Vet. 170. §-ának (1) bekezdése a következõ
41. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„41. a mûszaki-biztonsági hatóságok kijelölését”

[rendeletben állapítsa meg.]

(12) A Vet. 170. §-a (2) bekezdésének 5. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„5. a villamos energiának a felhasználók részére történõ

értékesítése során, a felhasználók – az elõzõ naptári évben
értékesített villamos energia elõállításához felhasznált
energiaforrások részarányáról és környezeti hatásairól tör-
ténõ – tájékoztatásának, valamint a Hivatal által a honlap-
ján közzéteendõ – a villamos energia hatékony felhaszná-
lására, az energiatakarékos eszközök használatával járó
elõnyökre vonatkozó ismeretekrõl, adatokról szóló – tájé-
koztatás módjára és tartalmára vonatkozó részletes szabá-
lyokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(13) A Vet. 170. §-a (2) bekezdése 19. pontjának b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„b) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-

tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a
Magyar Energia Hivatal részére a kérelemre indult eljárá-
sokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és
a díjak, valamint az egyéb bevételek beszedésével, kezelé-
sével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos
részletes szabályokat, továbbá a mûszaki biztonsági ható-
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ság eljárásáért fizetendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat
is – mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyil-
vántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes sza-
bályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(14) A Vet.
a) 62. §-ának (3) bekezdésében a „143. § (4) és (5) be-

kezdéseiben” szövegrész helyébe a „143. § (5) és (6) be-
kezdésében” szöveg,

b) 73. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „jelen tör-
vény 62. § (2) bekezdésében, 141. § (7) bekezdésében és
143. § (4)–(6) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „62. §
(2) bekezdésében, a 141. § (7) bekezdésében, valamint a
143. § (4)–(6) bekezdésében” szöveg
lép.

50. § (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenysé-
gek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Bszt.) Nyolcadik részének címe helyébe
a következõ cím lép:

„A FELÜGYELÉS ÉS A FOGYASZTÓKKAL
SZEMBENI KERESKEDELMI GYAKORLATRA

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI”

(2) A Bszt. 177. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a Felügyelet a Magyar Köztársaság területén
más EGT-államban székhellyel rendelkezõ befektetési
vállalkozás vagy piacmûködtetõ határon átnyúló tevé-
kenysége vagy a Magyar Köztársaság területén létesített
fióktelepe esetében jogszabályban vagy a jogszabály sze-
rinti szabályzatban foglalt rendelkezés megsértését tapasz-
talja, a befektetõk védelme érdekében a 164. § (1) bekez-
désének a), b), e), h), m), n), p) és s) pontjaiban foglalt in-
tézkedést hozhat, továbbá a 179. § szerinti esetben alkal-
mazhatja az Fttv.-ben meghatározott jogkövetkezménye-
ket.”

(3) A Bszt. XXX. Fejezetének címe helyébe a követke-
zõ fejezetcím lép:

„ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI
KERESKEDELMI GYAKORLATRA VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN”

(4) A Bszt. 179. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„179. § A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gya-
korlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Fel-
ügyelet az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár
el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében
vett fogyasztót érint, vagy ha lakossági ügyfelet, illetve
olyan leendõ szerzõdõ felet érint, aki a szerzõdés hatályba-
lépését követõen lakossági ügyfélnek minõsül, azzal, hogy
az e törvény szerinti lakossági ügyfél (leendõ szerzõdõ fél)

az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minõsül akkor is, ha
nem természetes személy.”

(5) A Bszt. 1. melléklete a következõ 8. ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi 8–15. pontok számozása
9–16. pontra változik:

„8. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,”

51. § (1) A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény
15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a mérésügyi szerv irányítását
ellátó miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben a mérésügyi hatóság részére a mérésügyi el-
járásért fizetendõ díj – ideértve a jogorvoslati díjat is –
mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilván-
tartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabá-
lyokat, rendeletben állapítsa meg.”

(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek-
rõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában a „munkakört” szövegrész helyébe a „köz-
tisztviselõi munkakört” szöveg lép.

Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Az 1–31. §, a 33–47. §, a 48. § (1)–(7) és (10) bekez-
dése, a 49. § (1)–(10), (12) és (14) bekezdése, az 50. §, va-
lamint az 54. § 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

53. § (1) A 10–28. §-ban meghatározott szabályokat az
e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljárá-
sokban kell alkalmazni.

(2) A Tpvt.
a) 30. §-a (1) bekezdésének – e törvény 29. §-a (10) be-

kezdésével megállapított – c) pontját,
b) 78. §-a (3) bekezdésének – e törvény 29. §-a (11) be-

kezdésével megállapított – második mondatát,
c) e törvény 30. §-a (2) bekezdésével megállapított

43/B. §-át,
d) e törvény 30. §-a (3) bekezdésével megállapított

43/G. §-át,
e) 43/H. §-ának – e törvény 30. §-a (4), illetve (5) be-

kezdésével megállapított – (2) és (5) bekezdését,
f) 43/H. §-a (8) bekezdésének – e törvény 30. §-a

(6) bekezdésével beiktatott – c) pontját,
g) 43/I. §-ának – e törvény 30. §-a (7) bekezdésével

megállapított – (4) bekezdését,
h) 62. §-ának – e törvény 30. §-a (9) bekezdésével meg-

állapított – (4) bekezdését,
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i) 65. §-ának – e törvény 30. §-a (10)–(12) bekezdésé-
vel megállapított – (2)–(4), (9) és (10) bekezdését,

j) 67. §-ának – e törvény 30. §-a (13) bekezdésével
megállapított – (4) bekezdését,

k) 68. §-ának – e törvény 30. §-a (14) bekezdésével
megállapított – (2) bekezdését,

l) 72. §-ának – e törvény 30. §-a (15) bekezdésével
megállapított – (2) és (3) bekezdését,

m) 77. §-a (1) bekezdésének – e törvény 30. §-a (16) be-
kezdésével megállapított – h) pontját,

n) e törvény 30. §-a (17) bekezdésével megállapított
88. §-át,

o) 88/B. §-ának – e törvény 30. §-a (18) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését,

p) 89. §-ának – e törvény 30. §-a (19) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését,

q) e törvény 30. §-a (20) bekezdésével beiktatott új
XVII. Fejezetét, továbbá

r) e törvény 30. §-a (21) bekezdésével megállapított
92. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(3) A Psztv.
a) e törvény 31. §-a (2) bekezdésével beiktatott

26/A–26/C. §-át,
b) e törvény 31. §-a (3) bekezdésével megállapított

27. §-át,
c) 28. §-a (1) bekezdésének – e törvény 31. §-a (4) be-

kezdésével megállapított – c) pontját,
d) 41. §-ának – e törvény 31. §-a (8) bekezdésével beik-

tatott – (7) bekezdését,
e) e törvény 31. §-a (9) bekezdésével beiktatott

44/A. §-át, továbbá
f) e törvény 31. §-a (10) bekezdésével megállapított

56. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(4) Az Öpt.-nek – e törvény 34. §-a (3) bekezdésével be-
iktatott – 70/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését köve-
tõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(5) A Hpt.-nek – e törvény 35. §-a (8) bekezdésével be-
iktatott – 215/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(6) Az Mpt.-nek – e törvény 36. §-a (3) bekezdésével
beiktatott – 117. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(7) A Hgt.-nek – e törvény 38. §-a (4) bekezdésével be-
iktatott – 45/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését köve-
tõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(8) A Grüft.-nek – e törvény 40. §-a (2) bekezdésével
megállapított – 4. §-át az e rendelkezés hatálybalépését
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.

(9) Az Ektv.
a) e törvény 41. §-a (8) bekezdésével beiktatott

14/B. §-át,

b) e törvény 41. §-a (9) bekezdésével megállapított
16/A. §-át,

c) 16/B. §-ának – e törvény 41. §-a (10) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését,

d) 16/C. §-ának – e törvény 41. §-a (11), illetve (12) be-
kezdésével megállapított – (1) és (4) bekezdését,

e) 16/D. §-a (1) bekezdésének – e törvény 41. §-a
(13) bekezdésével megállapított – d) pontját,

f) 16/D. §-ának – e törvény 41. §-a (14) bekezdésével
megállapított – (5) bekezdését, továbbá

g) 16/F. §-ának – e törvény 41. §-a (16) bekezdésével
megállapított – (1) bekezdését
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(10) A Tpt.
a) 35. §-ának – e törvény 42. §-a (1) bekezdésével meg-

állapított – (5) és (6) bekezdését,
b) 38. §-ának – e törvény 42. §-a (3) bekezdésével meg-

állapított – (6) bekezdését,
c) 293. §-ának – e törvény 42. §-a (5) bekezdésével

megállapított – (3) bekezdését, továbbá
d) e törvény 42. §-a (6) bekezdésével beiktatott

406/A. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(11) Az Nftv.
a) e törvény 43. §-a (4) bekezdésével beiktatott

23/A. §-át,
b) e törvény 43. §-a (5) bekezdésével megállapított

27. §-át, továbbá
c) 28. §-ának – e törvény 43. §-a (6) bekezdésével meg-

állapított – (1) bekezdését
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(12) A Bit.-nek – a 44. § (2) bekezdésével beiktatott –
167/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen in-
dított eljárásokban kell alkalmazni.

(13) Az Eht.
a) 21. §-ának – e törvény 45. §-a (1) bekezdésével meg-

állapított – (6) bekezdését
b) 126. §-ának – e törvény 45. §-a (2) bekezdésével

megállapított – (2) és (3) bekezdését, továbbá
c) 126. §-a (4) bekezdésének – e törvény 45. §-a (3) be-

kezdésével megállapított – d) pontját,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(14) A Tétv.-nek – a 47. § (2) bekezdésével beiktatott –
12/A. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen indí-
tott eljárásokban kell alkalmazni.

(15) A Kertv.-nek – a 48. § (4) bekezdésével megállapí-
tott – 9. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen in-
dított eljárásokban kell alkalmazni.

(16) A Vet.
a) e törvény 49. §-a (2) bekezdésével megállapított

57. §-át,
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b) 72. §-ának – e törvény 49. §-a (5) bekezdésével meg-
állapított – (3) bekezdését, továbbá

c) e törvény 49. §-a (8) bekezdésével megállapított
145. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(17) A Vet. 62. §-a (1) bekezdésének – e törvény 49. §-a
(3) és (4) bekezdésével megállapított, illetve beiktatott –
d), e) és i) pontját az e rendelkezések hatálybalépését
követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(18) A Bszt.
a) 177. §-ának – e törvény 50. §-a (2) bekezdésével

megállapított – (1) bekezdését, továbbá
b) e törvény 50. §-a (4) bekezdésével megállapított

179. §-át,
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított eljá-
rásokban kell alkalmazni.

54. § Hatályát veszti
a) az Öpt. 11/A. §-ának (5) bekezdése,
b) a Tpvt. 43/H. §-ának (3) bekezdése,
c) a Hpt. 199. §-a és az azt megelõzõ alcím, 235. §

(1) bekezdésének d) pontja, valamint 243. §-a,
d) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.

törvény 4. §-a és az azt megelõzõ alcím,
e) a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló

1997. évi XXX. törvény 25. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f) az Mpt. 22/A. §-ának (6) bekezdése,
g) a Kbtv. 17. §-ának (8) bekezdése, 21. §-ának (1) és

(2) bekezdése,
h) a Kbtv. 20. §-át megelõzõ alcímben a „ , lakosság- és

fogyasztóvédelem”, valamint a „ , termékfelelõsség” szö-
vegrész,

i) a Grüft. 2. §-ának (1) bekezdésében a „fogyasztók
védelmérõl szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatáro-
zott” szövegrész,

j) az Ektv. 2. §-ának p)–r) pontja, és 2/A. §-a és
15. §-ának (3) bekezdése,

k) az Ektv. 5. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövegé-
ben az „az (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb
jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségén túlme-
nõen” szövegrész, 16/C. §-ának (2) bekezdésében a „6. és”
szövegrész, valamint a 18. §-a (1) bekezdésének c) pontjá-
ban a „a 2/A. § és 14. § (9) bekezdése” szövegrész,

l) a Bit. 7. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint
12. §-ának (2) bekezdése,

m) az Eht. 21. §-ának (3) bekezdése, 68. §-a (5) bekez-
désének e) pontja, 126. §-ának (9) bekezdése,

n) az Eht. 68. §-a (5) bekezdésének c) pontjában az „ , a
fogyasztók tájékoztatása céljából” szövegrész, 68. §-a
(5) bekezdésének d) pontjában a „fogyasztói” szövegrész,

o) a nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005.
évi CLVI. törvény 1. §-ának (3) bekezdése,

p) a Kertv. 2. §-ának p) pontja, 5. §-ának (8) és (9) be-
kezdése és 12. §-a (2) bekezdésének d) pontja,

q) a Vet. 45. §-a és 153. §-a,
r) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló

2007. évi CXVII. törvény 4. §-a és az azt megelõzõ alcím,
s) a Psztv. 28. §-ának (2) bekezdése, továbbá
t) a Bszt. 1. mellékletének jelenlegi 16. pontja.

55. § (1) A 32. §, a 48. § (8) és (9) bekezdése, a 49. § (11)
és (13) bekezdése, továbbá az 51. § a törvény kihirdetését
követõ második napon hatályukat vesztik.

(2) A 29. §-t, a 31. §-t és a 32. §-t megelõzõ alcímek, a
29–31. §, a 33–47. §, a 48. § (1)–(7) és (10) bekezdése, a
49. § (1)–(10), (12) és (14) bekezdése, az 50. §, az 54. §,
valamint az 56. § (2) bekezdése 2008. szeptember 2-án ha-
tályukat vesztik.

(3) E § 2008. szeptember 3-án hatályát veszti.

56. § (1) Ez a törvény a belsõ piacon az üzleti vállalkozá-
sok fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi
irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 32–50. §-ok a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálják:

a) a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a
veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és cím-
kézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítésérõl, – a 92/32/EGK tanácsi irány-
elvvel módosított – 23. cikk (4) bekezdés és 26. cikk
[a 37. § (2) és (3) bek.],

b) a Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. decem-
ber 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl,
1. cikk (2) bekezdés a) és c) pont, – a 98/7/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 3. cikk [a 35. §
(11) és (12) bek.],

c) az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányel-
ve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekrõl,
9. cikk (3) bekezdés [a 35. § (6) bek.],

d) az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve
(1997. március 3.) a befektetõkártalanítási rendszerekrõl,
10. cikk (3) bekezdés [a 42. § (4) bek.],

e) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányel-
ve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdeké-
ben a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
[a 31. § (2) bek.],

f) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irány-
elve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készít-
mények osztályozására, csomagolására és címkézésére vo-
natkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seinek közelítésérõl, 10. cikk 5. pont és 13. cikk [a 37. §
(2) és (3) bek.],
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g) az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irány-
elve (2000. június 8.) a belsõ piacon az információs társa-
dalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elekt-
ronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól, 2. cikk
f) pont, 5. cikk (1) bekezdés, 6. cikk, 7. cikk, 10. cikk,
11. cikk (3) bekezdés [a 41. §],

h) az Európai Parlament és Tanács 2002/65/EK irány-
elve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgál-
tatások távértékesítéssel történõ forgalmazásáról, vala-
mint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és
a 98/27/EK irányelv módosításáról, 2. cikk d) pont, 3. cikk
(1) bekezdés 3. f) és g) alpont [a 47. § (1), illetve (3) bek.],

i) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irány-
elve (2003. június 26.) a villamos energia belsõ piacára vo-
natkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezésérõl, 3. cikk (6) bekezdés, A melléklet
[a 49. § (1), (3), (4) és (6) bek.],

j) az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irány-
elve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibo-
csátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendõ tájékoz-
tatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról, 15. cikk
(1)–(4) és (6) bek. [a 42. § (1) bek.],

k) Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányel-
ve (2004. április 21.) 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 módo-
sításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl, 62. cikk [az 50. § (1) bek.].

(3) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-
gyasztóvédelmi hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti
Hírközlési Hatóság feladatkörében és eljárásában:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK
rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl, 4. cikk (1) bekezdés, (6) bekezdés
e) pont, és melléklet 16. pont [a 27. § (3) bek., a 28. §
(1) bek., a 30. § (20) bek., a 31. § (1) bek., a 41. §
(16) bek.],

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. decem-
ber 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
[a 28. § (2) bek.],

c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. már-
cius 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 28. §
(2) bek.].

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Melléklet
a 2008. évi XLVII. törvényhez

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

1. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás magatar-
tási kódex aláírója.

2. Annak valótlan állítása, hogy a magatartási kódexet
valamely közigazgatási hatóság vagy közigazgatási jogkör
gyakorlására feljogosított szerv jóváhagyta.

3. Minõségi jelzés, bizalmi jegy vagy hasonló megkü-
lönböztetõ jelölés jogosulatlan feltüntetése.

4. Annak valótlan állítása – akár önmagában az árunak
a kereskedelmi kommunikációban való megjelenítése ál-
tal –, hogy a vállalkozást, annak kereskedelmi gyakorlatát
vagy áruját valamely közigazgatási hatóság, közigazgatási
jogkör gyakorlására feljogosított szerv vagy erre feljogosí-
tott magánjogi jogi személy engedélyezte, jóváhagyta
vagy elismerte, vagy ilyen állítás az engedélyezési, jóvá-
hagyási, illetve elismerési feltételeknek való megfelelés
nélkül.

5. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás an-
nak elhallgatásával, hogy a vállalkozásnak alapos oka van
azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesítõ árut a
kínált áron nem fogja tudni – az árura, a vonatkozó keres-
kedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra fi-
gyelemmel – megfelelõ idõtartamig és mennyiségben
szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató
reklám).

6. Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás,
majd

a) a felhívásban szereplõ áru fogyasztóknak való be-
mutatásának visszautasítása,

b) az árura vonatkozó megrendelés felvételének vagy
az áru ésszerû idõben való szolgáltatásának visszautasítá-
sa, vagy

c) hibás példány bemutatása
egy másik áru eladásösztönzésének a szándékával (bait-
and-switch reklám).

7. A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése cél-
jából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon kor-
látozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek
mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és
ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez
szükséges idõtõl és alkalomtól.

8. Az értékesítést követõen teljesítendõ szolgáltatás
vállalása úgy, hogy a szerzõdés megkötése elõtt a vállalko-
zás nem a letelepedésének helye szerinti tagállam hivata-
los nyelvén tart kapcsolatot a fogyasztóval, majd – anél-
kül, hogy a szerzõdéskötés elõtt erre a fogyasztó figyelmét
egyértelmûen felhívta volna – a szolgáltatásnak kizárólag
egy ettõl eltérõ nyelven való elérhetõvé tétele.

9. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás
keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gya-
korlatban való megjelenítése által –, hogy az áru jogsze-
rûen forgalmazható.
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10. A fogyasztók törvényes jogainak olyanként való
bemutatása, mintha azok a vállalkozás ajánlatának sajátos-
ságai lennének.

11. Az írott vagy elektronikus médiában szerkesztõi
tartalom használata az áru értékesítésének vagy más mó-
don történõ igénybevételének elõmozdítására úgy, hogy
ezért a vállalkozás ellenszolgáltatást nyújtott, ez azonban
nem tûnik ki egyértelmûen a tartalomból vagy a fogyasztó
számára egyértelmûen felismerhetõ képi vagy akusztikus
elemekbõl (szerkesztõi tartalomnak álcázott reklám).

12. Valótlan tény állítása a fogyasztó vagy családja
személyes biztonsága fenyegetettségének természetére és
mértékére vonatkozóan, arra az esetre, ha a fogyasztó nem
vásárolja meg az árut.

13. Meghatározott vállalkozás által elõállított áruhoz
hasonló áru reklámozása olyan szándékosan megtévesztõ
módon, hogy a fogyasztó azt gondolhatja, hogy az árut – a
valóságtól eltérõen – ugyanaz a vállalkozás állította elõ.

14. Piramis-elvre épülõ olyan eladásösztönzõ rendszer
létrehozása, mûködtetése vagy támogatása, ahol a fo-
gyasztó azzal a lehetõséggel számol, hogy – elsõsorban to-
vábbi fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetésébõl, és
kevésbé az áruk értékesítésébõl vagy fogyasztásából ere-
dõen – valamilyen juttatásban részesülhet.

15. Annak valótlan állítása, hogy a vállalkozás felhagy
a tevékenységével vagy áthelyezi az üzletét.

16. Annak állítása, hogy az áru megkönnyíti a szeren-
csejátékokban való nyerést.

17. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas be-
tegségek, illetve az emberi szervezet mûködési zavarai
vagy rendellenességei gyógyítására.

18. Téves tényszerû információ közlése a piaci feltéte-
lekrõl vagy az áru fellelhetõségének lehetõségeirõl azzal a
szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci
feltételeknél kedvezõtlenebb feltételek melletti megvéte-
lére, illetve igénybevételére bírja rá.

19. A kereskedelmi gyakorlat keretében verseny vagy
díj meghirdetése anélkül, hogy a meghirdetett díjak vagy
azok helyett más ésszerû megfelelõ kiosztásra kerülne.

20. Az áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy
hasonló jelzõkkel való leírása, ha a fogyasztónak a keres-
kedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokba-
vételével, illetve fuvarozásával összefüggõ elkerülhetet-
len költségeken felül bármit is fizetnie kell.

21. A reklámanyagban számla vagy más hasonló, fize-
tési felszólítást tartalmazó dokumentum küldése azt a ha-
mis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megren-
delte a reklámozott árut.

22. Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyo-
más keltése, hogy a vállalkozás nem a saját vállalkozásá-
val, gazdasági tevékenységével vagy szakmájával össze-
függõ célból jár el, vagy egyébként hamisan fogyasztóként
való fellépés.

23. Olyan hamis benyomás keltése, hogy az áruval kap-
csolatban az értékesítést követõen teljesítendõ szolgáltatás
biztosított az értékesítés helyétõl eltérõ tagállamban.

24. Olyan benyomás keltése a fogyasztóban, hogy nem
hagyhatja el az üzlethelyiséget, amíg nem köt szerzõdést.

25. A fogyasztó személyes felkeresése a lakóhelyén, fi-
gyelmen kívül hagyva annak távozásra és vissza nem té-
résre felszólító kérését.

26. Telefonon, távmásolón (telefaxon), elektronikus
levelezés, illetve azzal egyenértékû egyéni kommuniká-
ciós eszköz vagy más távközlõ eszköz útján ismétlõdõen
és nem kívánt módon a fogyasztó sürgetése, kivéve
amennyiben ez a vállalkozás szerzõdéses kötelezettsége
teljesítéséhez szükséges.

27. Biztosítási szerzõdésen alapuló követelést érvényesí-
teni kívánó fogyasztótól olyan iratok bemutatásának megkö-
vetelése, amelyek a követelés megalapozottságának megíté-
lése szempontjából ésszerûen nem tekinthetõk lényegesnek,
vagy a fogyasztó vonatkozó írásbeli megkeresésére a válasz-
adás rendszeres elmulasztása azzal a céllal, hogy ez vissza-
tartsa a fogyasztót szerzõdéses jogainak gyakorlásától.

28. Reklámban kiskorúak közvetlen felszólítása a rek-
lámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy
arra, hogy gyõzzék meg szüleiket vagy más felnõttet, hogy
vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

29. Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vál-
lalkozás által szállított vagy nyújtott áruért, illetve az áru
visszaszolgáltatásának vagy megõrzésének követelése, ha
azt a fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés),
kivéve, ha a szerzõdésnek megfelelõ helyettesítõ áruról
van szó.

30. A fogyasztó kifejezetten arról való tájékoztatása,
hogy ha nem vásárolja meg az adott árut, veszélybe kerül a
vállalkozás vagy alkalmazottja munkája vagy megélhetése.

31. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó
már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cse-
lekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt
vagy egyéb elõnyhöz jutni, miközben valójában nincs
ilyen nyeremény, illetve elõny, vagy a nyeremény, illetve
egyéb elõny érvényesítése, illetve igénybevétele a fo-
gyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetésé-
hez vagy költségek viseléséhez kötött.

2008. évi XLVIII.
törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl
és egyes korlátairól*

Az Országgyûlés a polgárok, így különösen a fiatalko-
rúak egészségének védelme, a társadalom rendjére káros
hatások visszaszorítása, valamint – a gazdasági hatékony-
ságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntar-
tása érdekében – az üzleti tisztesség követelményeit betar-
tó vállalkozások érdekeinek védelme céljából, a szakmai
önszabályozás gyakorlatának jelentõségét elismerve és e
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célból az önszabályozás keretében létrehozott magatartási
kódexek betartásának ellenõrzését megerõsítve, a követ-
kezõ törvényt alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) E törvény hatálya a reklámozóként, reklámszol-
gáltatóként vagy reklám közzétevõként végzett gazdasági
reklámtevékenységre, a szponzorálásra, valamint az ezek
tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre terjed ki.

(2) Törvény vagy az annak végrehajtására kiadott jog-
szabály az egyes árukra vonatkozó vagy az egyes kommu-
nikációs eszközök útján megvalósuló gazdasági reklámte-
vékenységre külön szabályokat állapíthat meg. Ha a külön
törvény eltérõen nem rendelkezik, az ilyen szabályok meg-
sértésére e törvény rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

(3) A rádió és televízió mûsorszolgáltatásában közzétett
reklámra – ha e törvénytõl eltérõ követelményeket állapít
meg – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § E törvénynek a megtévesztõ reklámra vonatkozó
rendelkezéseit csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben
a reklám címzettje kizárólag vállalkozás vagy önálló fog-
lalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esõ célok ér-
dekében eljáró nem természetes személy.

3. § E törvény alkalmazásában
a) dohánytermék: bármilyen módon fogyasztásra

szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék,
b) egészségügyi intézmény: az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának g) pontjában meghatá-
rozott intézmény,

c) fiatalkorú: aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de
a tizennyolcadikat még nem,

d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve
megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehetõ forga-
lomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható
természeti erõket – (a továbbiakban együtt: termék), szol-
gáltatás, ingatlan, vagyoni értékû jog (a továbbiakban
mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon
történõ igénybevételének elõmozdítására, vagy e céllal
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevé-
kenysége népszerûsítésére vagy áru, árujelzõ ismertségé-
nek növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),

e) gyermekkorú: aki a tizennegyedik életévét nem töl-
tötte be,

f) közzététel: a reklám megismerhetõvé tétele, akár na-
gyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára,

g) magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás ke-
retében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes,
amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenysé-
gi ágazat vonatkozásában követendõ magatartási szabá-

lyokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek
a kódexet magukra nézve kötelezõnek ismerik el,

h) megtévesztõ reklám: minden olyan reklám, amely
bármilyen módon – beleértve a megjelenítését is – megté-
veszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé
irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztõ
jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági maga-
tartását, vagy ebbõl eredõen a reklámozóéval azonos vagy
ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jo-
gait sérti vagy sértheti,

i) összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvet-
ve vagy közvetlenül felismerhetõvé tesz más, a reklámo-
zóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató
vállalkozást vagy ilyen vállalkozás által elõállított, forgal-
mazott vagy bemutatott, a reklámban szereplõ áruval azo-
nos vagy ahhoz hasonló rendeltetésû árut,

j) reklám címzettje: aki felé a reklám irányul, illetve
akihez a reklám eljut,

k) reklám közzétevõje: aki a reklám közzétételére alkal-
mas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklá-
mot megismerhetõvé teszi,

l) reklámozó: akinek érdekében a reklámot közzéteszik,
illetve aki a reklámot megrendeli,

m) reklámszolgáltató: aki önálló gazdasági tevékeny-
sége körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ez-
zel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt,

n) sajtótermék: az idõszaki lap egyes lapszámai, a rá-
dió- és televízió-mûsor, a könyv, a röplap és az egyéb szö-
veges kiadvány – ide nem értve a bankjegyet és az értékpa-
pírt –, a zenemûvet, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó
kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt mûsoros
filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hang-
lemez, továbbá bármely más tájékoztatást vagy mûsort tar-
talmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz,

o) szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele cél-
jából építményen kívül elhelyezett eszköz,

p) szponzorálás: minden olyan hozzájárulás valamely
rendezvényhez, tevékenységhez, továbbá – rendezvénnyel
vagy tevékenységgel összefüggésben – valamely személy
számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett
hatása valamely áru vásárlásának vagy igénybevételének
ösztönzése,

q) tudatosan nem észlelhetõ reklám: olyan reklám,
amelynek közzétételekor – az idõtartam rövidsége vagy
más ok következtében – a reklám címzettjére lélektani ér-
telemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél
kisebb erõsségû látvány, hang- vagy egyéb hatás keltette
inger hat,

r) vállalkozás: aki önálló foglalkozásával vagy gazda-
sági tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el.

4. § Magatartási kódex nem ösztönözhet olyan magatar-
tásra, amely e törvény rendelkezéseibe ütközik.

5. § (1) Reklám akkor tehetõ közzé, ha a reklámozó a
reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató – ennek hiá-
nyában a reklám közzétételének megrendelésekor a rek-
lám közzétevõje – részére megadja a cégnevét, illetve ne-
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vét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az
adószámát.

(2) A külön jogszabályban meghatározott elõzetes mi-
nõségvizsgálati vagy megfelelõségtanúsítási kötelezettség
alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó
köteles a reklámszolgáltatónak – ennek mellõzése esetén a
reklám közzétevõjének – nyilatkozni arról, hogy a vizsgá-
latot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba
hozható. Ha a termék nem tartozik elõzetes minõségvizs-
gálati vagy megfelelõségtanúsítási kötelezettség alá, a nyi-
latkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányá-
ban a reklám nem tehetõ közzé.

(3) A reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevõje
köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokról, vala-
mint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokról nyilvántar-
tást vezetni, és azt a reklám közzétételétõl számított öt évig
megõrizni.

(4) A szabadtéri reklámhordozón a reklám közzétevõje
köteles azonosítható módon feltüntetni a cégnevét, illetve
nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét.

6. § (1) Ha külön törvény eltérõen nem rendelkezik, rek-
lám természetes személynek mint reklám címzettjének
közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban:
közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus leve-
lezés vagy azzal egyenértékû más egyéni kommunikációs
eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétel-
lel – kizárólag akkor közölhetõ, ha ahhoz a reklám cím-
zettje elõzetesen egyértelmûen és kifejezetten hozzájárult.

(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehe-
tõ, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illet-
ve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonat-
kozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhetõ – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a
személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyi-
latkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a
megfelelõ tájékoztatás birtokában történõ kifejezését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és
minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meg-
határozott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és
részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon
a továbbiakban nem közölhetõ.

(4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatá-
rozott címzett reklámküldeményben reklám természetes
személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzlet-
szerzés útján a címzett elõzetes és kifejezett hozzájárulásá-
nak hiányában is küldhetõ, a reklámozó és a reklámszol-
gáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzett-
je a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás
nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy
részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiak-
ban nem küldhetõ.

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám
közzétevõje – az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot
tevõ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet.
Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjé-
re vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban fog-
laltaknak megfelelõen, annak visszavonásáig kezelhetõ, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy elõze-
tes hozzájárulásával adható át.

(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat meg-
tételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti
megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus le-
vél útján lehetõséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatko-
zatot tevõ személy egyértelmûen azonosítható legyen.

(7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott mó-
don közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelmûen és
szembetûnõen tájékoztatni kell a címzettet arról a címrõl
és egyéb elérhetõségrõl, ahol az ilyen reklámok részére
történõ közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti
igényét bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti eset-
ben – ebbõl a célból a reklámküldeménynek tartalmaznia
kell a lemondást lehetõvé tevõ, postai úton címzett, térítés-
mentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolha-
tó módon kézbesített válaszlevelet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat ké-
résére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tar-
talmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelö-
lését.

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

7. § (1) Tilos az olyan reklám, amely erõszakos, illetve a
személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztetõ magatar-
tásra ösztönöz.

(2) Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a
természetet károsító magatartásra ösztönöz.

8. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fia-
talkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdé-
sét károsíthatja.

(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak
szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalko-
rúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdésének
kedvezõtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erõ-
szakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának
meghatározó eleme az erõszakos módon megoldott konf-
liktus.

(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatal-
korút veszélyes, erõszakos vagy a szexualitást hangsúlyo-
zó helyzetben mutat be.
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(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szak-
ellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolá-
ban és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban ti-
los a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az
egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel
összefüggõ, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység
vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjá-
ra, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen
eseményt szervezõ vagy annak megvalósulásához bármi-
lyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének,
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevé-
kenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggõ megjele-
nítésére.

9. § (1) Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyo-
san szeméremsértõ nyíltsággal ábrázolja, különösen ame-
lyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (por-
nográf reklám).

(2) Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális
szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korláto-
zásait külön törvény állapítja meg.

(3) Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése sze-
rint szexuális ingerkeltésre irányul.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) és (3) bekezdés szerinti
tilalmat a szexuális terméken, továbbá a szexuális termé-
kek üzletén belül elhelyezett reklámra. A szexuális ter-
mék, illetve a szexuális termékek üzlete fogalmát külön
jogszabály állapítja meg.

10. § Tilos az olyan áru reklámja, amelynek elõállítása
vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

11. § Tilos a tudatosan nem észlelhetõ reklám.

Megtévesztõ reklám és az összehasonlító reklám

12. § (1) Tilos a megtévesztõ reklám.

(2) A reklám megtévesztõ jellegének megállapításakor
figyelembe kell venni különösen a reklámban foglalt azo-
kat a tájékoztatásokat, közléseket, amelyek

a) az áru jellemzõ tulajdonságaira,
b) az áru árára vagy az ár megállapításának módjára,

valamint az áru megvételének, illetve igénybevételének
egyéb szerzõdéses feltételeire, továbbá

c) a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellem-
zõire, az õt megilletõ jogokra, vagyonára, minõsítésére, el-
nyert díjaira
vonatkoznak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az áru jel-
lemzõ tulajdonsága különösen az áru kivitelezése, összeté-
tele, mûszaki jellemzõi, mennyisége, származási helye,
eredete, elõállításának vagy szolgáltatásának módja és
idõpontja, beszerezhetõsége, szállítása, alkalmazása, a

használatához, fenntartásához szükséges ismeretek, adott
célra való alkalmassága, a használatától várható eredmé-
nyek, veszélyessége, kockázatai, egészségre gyakorolt ha-
tásai, környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei,
tesztelése, ellenõrzöttsége vagy annak eredménye.

13. § (1) Az összehasonlító reklám
a) nem sértheti más vállalkozás vagy annak cégneve,

áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevét,
b) nem vezethet összetévesztésre a reklámozó és az

azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalko-
zás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzõje vagy egyéb
megjelölése között,

c) nem vezethet más vállalkozás vagy annak cégneve,
áruja, árujelzõje vagy egyéb megjelölése jó hírnevébõl
adódó tisztességtelen elõnyszerzésre, és

d) nem sértheti más vállalkozás áruja, illetve annak a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás ti-
lalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 6. §-ában rögzített jellemzõi utánzásának tilalmát.

(2) Az összehasonlító reklám
a) kizárólag azonos rendeltetésû vagy azonos szükség-

leteket kielégítõ árukat hasonlíthat össze,
b) tárgyilagosan köteles összehasonlítani az áruk egy

vagy több lényeges, meghatározó, jellemzõ és ellenõrizhe-
tõ tulajdonságát,

c) ha tartalmazza az áruk árainak összehasonlítását, kö-
teles azt tárgyilagosan bemutatni,

d) eredetmegjelöléssel rendelkezõ termékek összeha-
sonlítása esetén kizárólag azonos eredetmegjelölésû ter-
mékekre vonatkozhat.

(3) Jogszerû összehasonlító reklám esetében a védjegy-
jogosult kizárólagos használati joga alapján nem léphet fel
védjegyének az összehasonlító reklámban történõ – a cél-
nak megfelelõ módon megvalósuló – használatával szem-
ben, feltéve, hogy a védjegy használata elengedhetetlen az
összehasonlításhoz és nem haladja meg a feltétlenül szük-
séges mértéket.

Az egyes áruk reklámozására és az azokkal
összefüggésben történõ szponzorálásra vonatkozó

tilalmak és korlátozások

14. § (1) Tilos fegyver, lõszer, robbanóanyag és a köz-
biztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti tilal-
mat

a) a kizárólag az (1) bekezdés szerinti termék forgal-
mazásával vagy felhasználásával hivatásszerûen foglalko-
zó személyek számára szóló szakmai célú reklámra,

b) a fegyver vagy lõszer külön jogszabály szerinti fegy-
verszaküzletben, illetve annak a fegyver, illetve lõszer for-
galmazása céljából kialakított elkülönített helyiségében,
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valamint a külön jogszabály szerint engedélyezett lõfegy-
ver-kiállításon elhelyezett reklámjára, és

c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz kizá-
rólag a külön jogszabály szerinti üzleten belül elhelyezett
reklámjára.

15. § Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszé-
lyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.

16. § Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasz-
nálás céljára reklámozni.

17. § Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegsza-
kítást végzõ intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás
reklámja.

18. § (1) Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja,
amely

a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
b) gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
c) alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösz-

tönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve
az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,

d) az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel
vagy jármûvezetéssel kapcsolja össze,

e) olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása
hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,

f) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alko-
holnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentõ vagy nyug-
tató hatású,

g) azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alko-
hol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet,
vagy

h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minõségi
jellemzõjeként hangsúlyozza.

(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját
a) sajtótermék elsõ borítólapjának külsõ oldalán, illet-

ve – honlap esetén – a nyitó oldalon,
b) színházban vagy moziban 20 óra elõtt, illetve gyer-

mek-, illetve fiatalkorúak számára készült mûsorszámot
közvetlenül megelõzõen, annak teljes idõtartama alatt és
közvetlenül azt követõen,

c) egyértelmûen játék céljára szánt terméken és annak
csomagolásán, és

d) közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá
ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz mé-
teres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.

19. § (1) Tilos a dohánytermék reklámja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a
dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék
közvetett reklámja különösen az a reklám, amely

a) a dohányterméket közvetlenül nem jelöli meg, de a
dohánytermékkel összefüggésbe hozható bármely más
megjelölés vagy árujelzõ használatával alkalmas a do-
hánytermék reklámozására,

b) a dohányterméket más áru elnevezésével, megjelölé-
sével vagy árujelzõjével mutatja be, vagy

c) más árut dohánytermék elnevezésével, megjelölésé-
vel vagy árujelzõjével mutat be.

(3) Nem minõsül dohánytermék reklámjának az olyan
áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy
árujelzõje valamely dohánytermékével megegyezik, ha az
áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzõje egyértelmûen
elkülöníthetõ a dohánytermékétõl.

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt
tilalmat

a) a kizárólag a dohánytermék forgalmazóinak szóló
szakmai célú reklámra,

b) arra a sajtótermékre, amelyet nem az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban részes államok
(a továbbiakban: az Európai Gazdasági Térség államai) te-
rületén nyomtattak és adtak ki, és elsõdlegesen nem az
Európai Gazdasági Térség államainak területén való for-
galmazásra állítottak elõ,

c) az üzletben a dohánytermékek forgalmazására vo-
natkozó külön jogszabály szerint a dohánytermék forgal-
mazására szolgáló elkülönített helyen elhelyezett, kizáró-
lag a dohányáru megnevezését, illetve árát megjelenítõ
olyan reklámra, amely dohánytermék-márkanevenként
nem haladja meg az A/5 (148×210 mm) méretet, és összes-
ségében a dohánytermék forgalmazására szolgáló elkülö-
nített hely dohánytermékhez való hozzáférés lehetõségét
biztosító homlokzati felületének húsz százalékát, de leg-
feljebb üzletenként az A/1 (594×841 mm) méretet.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklámnak tartal-
maznia kell az „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a
környezetében élõk egészségét!” szövegû általános egész-
ségvédõ figyelmeztetést, valamint a cigaretta fõfüst egy-
ségnyi mennyiségében lévõ kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-tartalom számszerû értékét. A figyelmeztetés
szövegét és a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalom-
ra vonatkozó adatokat jól olvashatóan, jól látható helyen,
vízszintesen nyomtatva, a háttérbõl kiemelve kell feltün-
tetni. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a reklám
felületének legalább harminc százalékát.

(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti reklám
a) nem szólhat gyermek-, illetve fiatalkorúaknak,
b) nem mutathat be gyermek-, illetve fiatalkorút,
c) nem hívhat fel túlzott dohányfogyasztásra,
d) nem tüntetheti fel a dohányzást egészséges tevé-

kenységként,
e) nem ábrázolhat dohányzó személyt,
f) nem használhatja fel ismert személyiség képét vagy

nyilatkozatát, és
g) nem tartalmazhat mozgóképet, hang- vagy szag-

hatást.

6. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 379



20. § (1) Nem nyújtható szponzorálás dohánytermékre
vonatkozóan

a) olyan rendezvényhez, illetve tevékenységhez, amely
az Európai Gazdasági Térség több államát érinti vagy
azokban zajlik, vagy más módon határokon átnyúló hatás-
sal rendelkezik,

b) sport-, kulturális vagy egészségügyi rendezvényhez
vagy tevékenységhez,

c) politikai pártok rendezvényéhez vagy tevékenységé-
hez.

(2) A dohányipari vállalkozás a tárgyévben reklámra és
szponzorálásra fordított kiadásainak összegét a tárgyévet
követõ év március 31-éig honlapján és legalább két orszá-
gos napilapban közzéteszi.

21. § (1) Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szeren-
csejátékban való részvételére felszólító reklám.

(2) Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó rek-
lámot olyan sajtótermékben, amely alapvetõen gyermek-,
illetve fiatalkorúakhoz szól.

22. § (1) Tilos közzétenni temetkezési szolgáltatás rek-
lámját egészségügyi intézmény területén, épületének falán
és kerítésén, valamint – az erre a célra kijelölt hely kivéte-
lével – temetõ területén. E korlátozás nem vonatkozik a te-
metkezési szolgáltatók nevét és telephelyének címét, elér-
hetõségét, valamint a nyújtott szolgáltatás teljeskörûségé-
re utaló megjegyzést az egyes szolgáltatók megkülönböz-
tetése nélkül, ábécésorrendben tartalmazó, az egészség-
ügyi intézmény információs irodájában elhelyezett tájé-
koztatóra.

(2) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban – a
szolgáltató honlapján közzétett reklám kivételével – csak a
szolgáltató neve, megkülönböztetõ megjelölése, elérhetõ-
ségének módja és idõtartama, valamint a „temetkezés”
szó, illetve a nyújtott szolgáltatásoknak és azok díjának
tárgyszerû – kegyeleti jogokat nem sértõ – felsorolása tün-
tethetõ fel.

Felelõsségi szabályok

23. § (1) Az e törvényben foglalt rendelkezések megsér-
téséért – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a
reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje is
felelõs. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért
a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevõje
egyetemlegesen felel.

(2) A reklám közzétevõje a reklám tartalmából eredõ
jogsértés esetén

a) amennyiben az elektronikus kereskedelmi szolgálta-
tások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti közvetítõ szolgál-
tatónak minõsül, mentesül a felelõsség alól, ha eleget tett
az Ektv. 8–12. §-ában meghatározott feltételeknek,

b) az a) pontban nem szabályozott esetekben – a c) pont
kivételével – csak akkor felelõs, ha a reklám tartalmát te-
vékenysége során megismerte vagy megismerhette, illetve

c) a címzettlen reklámküldemények tartalmáért felelõs-
séggel nem tartozik.

(3) A 4. §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a ma-
gatartási kódexet kidolgozó, a kódex felülvizsgálatáért, il-
letve a magukat a kódexnek alávetõ vállalkozások általi
betartása ellenõrzéséért felelõs személy vagy személyek
felelnek.

(4) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, va-
lamint az 5. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozat tar-
talmáért és valódiságáért a reklámozó felel.

(5) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezett-
ség megsértéséért a reklám közzétevõje felel.

(6) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglalt rendelkezések
megsértéséért a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé-
tevõje csak annyiban felel, amennyiben a jogsértés a rek-
lám megjelenítési módjával összefüggõ olyan okból ered,
amely nem a reklámozó kifejezett utasítása végrehajtásá-
nak a következménye.

(7) A 20. §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért a
szponzorálást nyújtó és a szponzorálást elfogadó vállalko-
zás egyaránt felelõs.

Eljárás a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén

24. § (1) A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a
tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsérté-
se esetén – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(2) A 12. §-ban és a 13. §-ban foglaltakba ütközõ rek-
lám, valamint az e rendelkezésekbe ütközõ magatartásra
ösztönzõ magatartási kódex esetén a Gazdasági Verseny-
hivatal vagy a bíróság jár el a (3) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint.

(3) A 12. §-ban és a 13. § (2) bekezdésében foglaltak
megsértésének, valamint a magatartási kódex e rendelke-
zésekbe ütközõ magatartásra ösztönzõ voltának megálla-
pítása a Gazdasági Versenyhivatal, a 13. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak megsértésének, valamint a magatartási kó-
dex e rendelkezésekbe ütközõ magatartásra ösztönzõ vol-
tának megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik.

(4) Az információs társadalommal összefüggõ szolgál-
tatás és – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektro-
nikus hírközlés útján megvalósuló reklám tekintetében a
6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemze-
ti Hírközlési Hatóság jár el az Ektv.-ben meghatározottak
szerint.

(5) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki
azt, hogy a sérelmet szenvedett fél az e törvény rendelke-
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zéseinek megsértésére alapított polgári jogi igényét köz-
vetlenül a bíróság elõtt érvényesítse.

25. § Az eljárás a gazdasági reklámtevékenységre vo-
natkozó rendelkezéseket megsértõ reklám közzétételét, a
tiltott szponzorálást megvalósító rendezvény vagy tevé-
kenység befejeztét, illetve a magatartási kódex jogsértõ
rendelkezése alkalmazásának megszûnését követõ három
éven túl nem indítható meg.

26. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására az e tör-
vényben meghatározott eltérésekkel a fogyasztóvédelem-
rõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A dohánytermék reklámjára, valamint a dohányter-
mékkel összefüggõ szponzorálásra vonatkozó rendelkezé-
sek megsértése miatti eljárást ügyfélként kezdeményezni
jogosultak a nemdohányzók védelmét ellátó társadalmi
szervezetek is.

(3) Az eljáró hatóság ellenõrzése keretében kérheti az
5. § (3) bekezdése, valamint a 6. § (5) bekezdése szerinti
nyilvántartás bemutatását, azt mint szemletárgyat lefoglal-
hatja.

(4) E törvény rendelkezései – a 24. § (2) és (4) bekezdé-
sében meghatározottak kivételével – az Fgytv. alkalmazá-
sában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A mûsorszolgáltatóval szemben kiszabott bírságot a
Mûsorszolgáltatási Alapba kell befizetni.

27. § Az eljáró hatóság, illetve a bíróság a még közzé
nem tett reklám közzétételét megtiltja, ha megállapítja,
hogy a reklám – közzététele esetén – a gazdasági reklámte-
vékenységre vonatkozó rendelkezésbe ütközne. A közzé-
tétel megtiltása mellett bírság kiszabásának nincs helye.

28. § (1) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a 24. § (2) és
(3) bekezdése, illetve a 31. § alapján jár el, eljárására a
Tpvt.-nek a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseibe ütközõ
magatartásokkal szembeni eljárásra vonatkozó rendelke-
zéseit kell megfelelõen alkalmazni a 29. § (1) bekezdésé-
ben, a 30. §-ban, továbbá a 27. §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Ha a bíróság a 24. § (2) és (3) bekezdése alapján jár
el, eljárására alkalmazni kell a Tpvt. 86–88. §-át, valamint
a 29. § (2) bekezdésében, a 30. § (4) bekezdésében, továb-
bá a 27. §-ban foglalt rendelkezéseket is.

29. § (1) A reklámozó az eljáró hatóság felhívására a
reklám részét képezõ tényállítás valóságát igazolni köte-
les. Ha a reklámozó nem tesz eleget ennek a kötelezettség-
nek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a
valóságnak. Erre a reklámozót a hatóság felhívásában
figyelmeztetni kell.

(2) A bíróság a 24. § (3) és (5) bekezdése szerinti eljárá-
sában a reklám részét képezõ tényállítás valóságának bizo-
nyítása a reklámozót terheli.

30. § (1) A Tpvt. 70. §-ának (1) bekezdésétõl eltérõen, a
vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el minden olyan eset-
ben, amikor e törvény azon rendelkezéseinek megsértése
valószínûsíthetõ, amelyek alkalmazása a Gazdasági Ver-
senyhivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A Tpvt. 72. §-a (1) bekezdése c) pontjának alkalma-
zásával a 27. § szerinti intézkedés is elrendelhetõ.

(3) A Tpvt. 75. §-a szerinti kötelezettségvállalás alkal-
mazásának akkor is helye lehet, ha az ügyfél a vizsgált ma-
gatartással idõközben felhagyott. Ilyen esetben a magatar-
tás megismétlésétõl való tartózkodásra vállalható kötele-
zettség.

(4) A Tpvt. 88/B. §-ának (1)–(6) bekezdését a 24. §
(5) bekezdése szerinti perekben is megfelelõen alkalmazni
kell, ha a 24. § (3) bekezdése szerint az eljárás a Gazdasági
Versenyhivatal hatáskörébe tartozna.

31. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtását a 2006/114/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályokba üt-
közõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében
a Gazdasági Versenyhivatal látja el.

(2) A kölcsönös jogsegély során a Gazdasági Verseny-
hivatal a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosí-
tott – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen
jár el.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet át-
ültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.

Módosuló jogszabályok

32. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-ának (6) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Szerencsejátékban – a 16. § szerinti nem folyama-
tosan szervezett sorsolásos játék kivételével – 18 éven alu-
li személyek nem vehetnek részt.”

33. § A magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„15. § Tilos bármilyen eszközzel terhességmegszakí-
tásra ösztönözni vagy azt népszerûsíteni.”

34. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 20. §-ának r) pontjában a „gazdasági reklám-
tevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § g) pont-
ja által” szövegrész helyébe a „gazdasági reklámtevékeny-
ség alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló tör-
vényben” szöveg lép.
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35. § (1) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi
CXIX. törvény (a továbbiakban: Katv.) 2. §-a (1) bekezdé-
sének 4–6. pontja helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

[E törvény alkalmazása során]
„4. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak

a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató
tevékenységeknek és kiegészítõ szolgáltatásoknak az
összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatá-
sok értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzé-
sével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámte-
vékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának
d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy
kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek)
részére.

5. Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklám-
küldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint
reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcso-
lattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, ne-
mét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklõdési körére
vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartal-
mazó lista.

6. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatai-
nak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvet-
len üzletszerzõ szerv erre irányuló elõzetes megkeresése
ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az
e törvényben meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy
üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltot-
ták azok e célból történõ további kezelését.”

(2) A Katv. 2. §-a (1) bekezdésének 9. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazása során]
„9. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzlet-

szerzés céljából küldendõ küldemények fogadásához való
hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való
kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét,
lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hír-
közlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az
ügyfél érdeklõdési körére vonatkozó információt, vala-
mint családi állapotát tartalmazó lista.”

(3) A Katv. 3. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A tudományos kutató, a közvélemény-kutató és a
piackutató kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából,
valamint a közvetlen üzletszerzõ szerv kizárólag a kapcso-
latfelvételi lista, illetve – a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése
szerinti esetben – az üzletszerzési lista összeállítása céljá-
ból, illetõleg az általuk az adatok kezelésére, átvételére
megbízott szerv név- és lakcímadatot a következõ forrás-
ból gyûjthet, illetve használhat fel:”

(4) A Katv. 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásából név- és lakcímadatok az alábbiak szerint igé-
nyelhetõk]

„c) a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista össze-
állításához az Nytv. 11. §-a (1) bekezdésének c), d) és
h) pontjában meghatározott szempont, valamint a családi
állapot”
[szerinti megoszlásban]

(5) A Katv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést
vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pe-
dig – ha a megszüntetés a (3) bekezdés b) pontján alapul –
egyidejûleg a 21. § szerinti tilalmi listára történõ felvételt
kell érteni.”

(6) A Katv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A közvetlen üzletszerzõ szerv a jogszerû tevé-

kenységének végzéséhez szükséges listák összeállításához
a kapcsolatfelvétel, illetve – a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése
szerinti esetben – kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás
céljából név- és lakcímadatokat csak a 3. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott forrásból vehet át, és az e törvényben,
illetve a Grt.-ben elõírt feltételek teljesítése esetén gyûjt-
het.

(2) A 3. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében ügy-
félnek vagy támogatónak az tekinthetõ, aki – a termékekre
vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve,
vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereske-
delmi kommunikációra válaszolva – a maga részérõl is ki-
fejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során
név- és lakcímadatait az adatkezelõ közvetlen üzletszerzõ
szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további
kezeléséhez hozzájárult.”

(7) A Katv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § (1) A kapcsolatfelvételi, illetve az üzletszerzési
listán szereplõ név- és lakcímadatok harmadik személy ré-
szére – a 3. § (1) bekezdésének c) pontja kivételével – csak
kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista céljára, akkor
adhatók át, ha ehhez az érintettek a harmadik szerv nevé-
nek és tevékenységének ismeretében írásban hozzájá-
rultak.

(2) Adatátadás esetén a kapcsolatfelvételi, illetve az üz-
letszerzési lista felhasználásának feltételeit az adatátadó és
az adatátvevõ szerzõdésben határozza meg. A kapcsolat-
felvételi listáról csak kapcsolatfelvétel, az üzletszerzési
listáról pedig csak kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattar-
tás céljából történhet adatátadás. Az (1) bekezdésben elõírt
feltételek hiányában megkötött szerzõdés semmis.

(3) A kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési lista nem
kapcsolható össze piackutatás céljára gyûjtött adatállo-
mánnyal.”

(8) A Katv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
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„(1) A közvetlen üzletszerzõ szervnek nyilvántartást
(tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a
név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének
az adott célból történõ megszüntetését, vagy ahhoz – a
közvetlen üzletszerzõ szerv erre irányuló elõzetes megke-
resése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok át-
vétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervé-
nél éltek az adatletiltás jogával.

(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta
szereplõ érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvétel-
re, harmadik személynek átadásra, illetõleg új kapcsolat-
felvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi lis-
tán szereplõ érintettektõl közvetlen üzletszerzési célból
küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kér-
hetõ, illetve reklámküldemény nem küldhetõ, kivéve, ha a
tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.”

(9) A Katv.
a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „üzletfél”

szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg,
b) 3. §-ának (2) bekezdésében a „közvetlen üzletszer-

zési” szövegrész helyébe a „kapcsolatfelvételi, illetve üz-
letszerzési” szöveg,

c) 4. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „és
k) pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában meghatá-
rozott bármely szempont, valamint a családi állapot” szö-
veg,

d) 19. §-ában az „a tevékenységét” szövegrész helyébe
az „az adatkezelési tevékenységet”, az „és csak abban az
esetben” szövegrész helyébe az „és az Avtv. szerinti har-
madik országba csak abban az esetben” szöveg,

e) 20. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „az üzlet-
szerzési listára való felvételét” szövegrész helyébe az
„a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való sze-
repeltetését” szöveg,

f) 20. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „üzletszer-
zési” szövegrész helyébe a „kapcsolatfelvételi, illetve üz-
letszerzési” szöveg,

g) 21. §-ának (4) bekezdésében a „19. §” szövegrész
helyébe a „20. §” szöveg
lép.

36. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
201. §-a és azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím
és rendelkezés lép, egyidejûleg a törvény a következõ
201/A. és 201/B. §-sal egészül ki:

,,A reklámtevékenységre vonatkozó különös
rendelkezések

201. § A fiatalkorúakat betételhelyezésre, hitelfelvétel-
re vagy egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevételére felhí-
vó reklámot hitelintézet mint reklámozó esetében legalább
két országos napilapban, szövetkezeti hitelintézet mint
reklámozó esetében pedig legalább egy napilapban és egy
országos napilapban közzé kell tenni.

201/A. § Tilos a sorsolásra vonatkozó reklám. E tilalom
nem vonatkozik a nyereménybetét-sorsolásra.

201/B. § A 201. §-ban és a 201/A. §-ban foglalt rendel-
kezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár
el a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben
meghatározottak szerint. E rendelkezések a fogyasztó-
védelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában
fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

37. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény 162. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívó-
rendszer vagy elõfizetõi kapcsolat létrehozására szolgáló
más automatizált eszköz az elõfizetõ tekintetében csak ak-
kor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás,
közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az elõfizetõ
elõzetesen hozzájárult.

(2) Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvéle-
mény- vagy piackutatás, valamint a gazdasági reklámtevé-
kenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-ának
hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve
egyéb, a Grt. szerinti reklámnak nem minõsülõ tájékoz-
tatás céljából olyan elõfizetõvel kapcsolatot kezdemé-
nyezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen kap-
csolatfelvételt fogadni.”

38. § A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
2. §-ának 2. pontjában a „gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló 1997. évi LVIII.” szövegrész helyébe a „gazdasági
reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlá-
tairól szóló” szöveg lép.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivételekkel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba,
eljárási szabályait a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

(2) A 3. § a) pontja, az 5. § (4) bekezdése, a 19. §, a 23. §
(5) bekezdése, valamint a 42. § 2009. március 1-jén lép ha-
tályba.

40. § Hatályát veszti
a) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi

LVIII. törvény 1. §-a, 2. §-ának a), b) és d)–x) pontja,
3–11. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, 12. §-a (2) bekezdésé-
nek bevezetõ szövegében a „vagy alkoholtartalmú ital”
szövegrész, 13. §-ának (5) bekezdése, valamint
14–25/A. §-a,

b) az Szjtv. 36/A. §-ának (3) bekezdése,
c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

122. §-ának (12) bekezdése,
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d) a Katv. 2. §-ának (2) bekezdése és 22. §-a,
e) a Hpt. 202. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint

206/A. §-a,
f) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

203. §-ának (2) bekezdése,
g) az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi

XXVIII. törvény 24/A. §-ának (2) bekezdésében a „ , rek-
lámozása, hirdetése” szövegrész,

h) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 27. §-ának (3)–(5) bekezdése,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 3. §-a (1) bekezdésének 25. pontja,
8. §-át megelõzõ alcím, 8. és 9. §-a.

41. § A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997.
évi LVIII. törvény 12. §-a (2) és (3) bekezdésének, 13. §-a
(1)–(4) bekezdésének és 13/A. §-ának megsértése miatt a
fogyasztóvédelmi hatóság jár el, az e törvényben meghatá-
rozott szabályok szerint.

42. § Hatályát veszti a gazdasági reklámtevékenységrõl
szóló 1997. évi LVIII. törvény.

43. § (1) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a
Katv. 21. §-a szerinti tilalmi listán szereplõ személyeket a
Katv. e törvénnyel módosított 21. §-a szerinti tilalmi listán
tovább kell szerepeltetni.

(2) A 6. § (1) bekezdésétõl eltérõen az e törvény hatály-
balépését megelõzõen a közvetlen üzletszerzõ szerv, illet-
ve az általa az adatok kezelésére, átvételére a Katv.-vel
összhangban megbízott szerv által kezelt közvetlen üzlet-
szerzési listán szereplõ természetes személy érintettek ré-
szére elõzetes és kifejezett hozzájárulásuk nélkül 2009.
május 31-ig lehet közvetlen üzletszerzés módszerével – az
Ektv. szerinti elektronikus hirdetés kivételével – reklámot
tartalmazó küldeményt küldeni. Ha az érintett 2009. május
31-ig nem tett a 6. § (1) bekezdése szerinti hozzájáruló nyi-
latkozatot, adatai közvetlen üzletszerzési célból a továb-
biakban nem kezelhetõk, azokat törölni kell.

(3) A 6. §-tól eltérõen, a vállalkozás – ha az érintett sze-
mély kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési
címéhez egy áru értékesítése során jogszerûen jutott hoz-
zá –, ugyanez a vállalkozás 2009. május 31-ig felhasznál-
hatja ezeket az adatokat saját hasonló áruinak reklámozása
céljából elektronikus hirdetés küldésére. Ez esetben bizto-
sítani kell, hogy a reklám címzettje az elektronikus hirde-
tés megküldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nél-
kül megtilthassa. A megtiltás lehetõségére egyértelmûen
és feltûnõ módon fel kell hívni az érintett személy figyel-
mét mind a kapcsolattartói adatok gyûjtésekor, mind a ké-
sõbbiekben, az egyes elektronikus hirdetések megküldése-
kor.

(4) A közvetlen üzletszerzõ szerv az érintett személynek
az e törvény hatálybalépését követõ elsõ alkalommal törté-
nõ megkeresése során, de legkésõbb 2009. május 31-ig kö-
teles a közvetlen üzletszerzési listán szereplõ érintett ter-

mészetes személyeket – a 6. § (7) bekezdése szerinti tarta-
lommal – tájékoztatni a postai címzett reklámküldemé-
nyek küldésének a 6. § (4) bekezdése szerinti megtiltása
lehetõségérõl.

44. § (1) A 32. §-t megelõzõ alcím és a 32–38. §, vala-
mint a 40. § 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) A 41. § és a 42. § 2009. március 2-án hatályát veszti.

(3) A 43. § 2009. június 1-jén hatályát veszti.

(4) E § 2009. június 2-án hatályát veszti.

45. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok-
nak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK
irányelve (2006. december 12.) a megtévesztõ és összeha-
sonlító reklámról (kodifikált változat) [a 2. §, a 3. § d),
g)–i) és r) pont, a 12. §, a 13. § (1) és (2) bek., a 23. § (3) és
(6) bek., a 24. § (2) és (3) bek., és a 27–29. §, valamint a
30. § (1) és (4) bek.],

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irány-
elve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek rek-
lámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésérõl, az
5. cikk (2) bekezdése kivételével [a 3. § a) és p) pont, a
19. § (1) és (2) bek., (4) bek. a) és b) pont, a 20. §, a 23. §
(7) bek. és a 26. § (2) bek.],

c) az Európai Parlament és a Tanács – a 97/36/EK és a
2007/65/EK irányelvekkel módosított – 89/552/EGK
irányelve (1989. október 3.) a tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehan-
golásáról, 3e. cikk (1) bekezdés e) pontja és 15. cikk
[a 18. § (1) bek.].

(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Gaz-
dasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK
rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogsza-
bályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl, 4. cikk (1) és (6) bekezdés [a 28. §
(1) bek., a 30. § (3) bek. és a 31. § (1) bek.],

b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. decem-
ber 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
[a 31. § (2) bek.],

c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március
17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért fele-
lõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehaj-
tásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról
[a 31. § (2) bek.].

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A Kormány
134/2008. (V. 14.) Korm.

rendelete
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továb-
biakban: miniszter) a Kormány

a) gazdaságpolitikáért,
b) iparügyekért,
c) kereskedelemért,
d) külgazdaságért,
e) területfejlesztésért és területrendezésért,
f) településfejlesztésért és településrendezésért,
g) építésügyért,
h) fejlesztéspolitikáért

felelõs tagja.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és a kormányrendeletek terve-

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-

zatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
e) kezdeményezi és elõkészíti a nemzetközi szerzõdé-

seket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-
elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl, és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumain való képviseletérõl,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-

tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl,

j) felelõs a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséért és
megvalósulásának nyomon követéséért,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi fel-
adatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a hon-
védelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását,
ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében elõkészíti különösen

a) a gazdasági versenyképesség javításával,
b) a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, fejlõdésük

támogatásával,
c) a gazdasági kamarákkal,
d) a beruházások ösztönzésével,
e) a nemzeti akkreditálással

összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben fel-
hatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az iparügyekért való felelõssége köré-
ben elõkészíti különösen

a) a mérésügyrõl,
b) a nemzeti szabványosításról,
c) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hite-

lesítésérõl, tanúsításáról és forgalmazásáról,
d) a telepengedélyezésrõl,
e) a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazá-

sáról,
f) a kábítószer-prekurzorokkal végezhetõ tevékenysé-

gekrõl,
g) a mûszaki termékek termékbiztonságáról és piacfel-

ügyeletérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége kö-
rében elõkészíti különösen

a) a kereskedelemrõl,
b) a vásárokról és a piacokról, az üzletek mûködésérõl,
c) a vendéglátásról,
d) a közraktározásról,
e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereske-

delmi gyakorlat tilalmáról,
f) a gazdasági reklámtevékenységrõl

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége köré-
ben elõkészíti különösen

a) az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képvi-
selõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereske-
delmérõl,
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b) a kettõs felhasználású termékek és technológiák kül-
kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl,

c) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelé-
nek, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedé-
lyezésérõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(5) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezé-
sért való felelõssége körében elõkészíti különösen

a) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl,
b) az Országos Területrendezési Tervrõl, a Balaton

Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervérõl, valamint
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl,

c) a központi államigazgatási szervek területfejlesztés-
sel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól,

d) a kedvezményezett térségek besorolásáról,
e) a területfejlesztési koncepciókról, programokról és

a területrendezési tervekrõl,
f) a vállalkozási övezetekrõl,
g) a területfejlesztési önkormányzati társulások mûkö-

désérõl,
h) a területfejlesztés intézményei törvényességi fel-

ügyeletérõl,
i) a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsola-

tos információs rendszerrõl, adatszolgáltatás rendjérõl,
j) a területfejlesztést szolgáló forrásokról,
k) a területrendezés szakmai követelményeirõl,
l) a címzett és céltámogatásokról,
m) a kistérségi koordinátorokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(6) A miniszter a településfejlesztésért és településren-
dezésért való felelõssége körében elõkészíti különösen

a) a településfejlesztésrõl és településrendezésrõl,
b) a településfejlesztési koncepciókról, programokról

és a településrendezési tervekrõl,
c) a településfejlesztéssel és településrendezéssel kap-

csolatos információs rendszerrõl, az adatszolgáltatás rend-
jérõl,

d) a településfejlesztést szolgáló forrásokról,
e) a településrendezés szakmai követelményeirõl,
f) a településtervezésrõl,
g) a településüzemeltetésrõl,
h) a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról,
i) a hátrányos helyzetû településekrõl

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
elõkészíti különösen

a) az épített környezet alakításáról és védelmérõl,
b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok-

ról,
c) az építményekrõl és az építési tevékenységrõl,
d) a területi és fõépítészi tevékenységrõl,

e) az építészeti-mûszaki tervezésrõl, a tervpályázatról,
f) az építési mûszaki ellenõri tevékenységrõl,
g) az életvédelmi és kettõs rendeltetésû létesítményekrõl

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-
mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §

(1) A miniszter az iparügyekért való felelõssége köré-
ben irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
talt.

(2) A miniszter a kereskedelemért való felelõssége kö-
rében irányítja

a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt,
b) a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeu-

mot.

(3) A miniszter a területfejlesztésért és területrendezé-
sért való felelõssége körében mûködteti

a) a Magyarországi Régiók Brüsszeli Irodáját,
b) az Országos Területfejlesztési Tanácsot.

(4) A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki
Kamara és a Magyar Építész Kamara felett.

(5) A miniszter a fejlesztéspolitikáért való felelõssége
körében irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.

5. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében a pénzügyminiszterrel együttesen javaslatot
készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaság-
politikai programok végrehajtására és az ezek megvalósí-
tásához szükséges eszközökre.

(2) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében ellátja a gazdasági versenyképesség javításával
kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását.

(3) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében egyetértési jogot gyakorol az üvegházhatású
gázoknak az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egy-
ségeinek kiosztásával kapcsolatos, más miniszter hatáskö-
rébe tartozó ügyek, valamint az ingyenesen ki nem osztott
kibocsátási egységek értékesítésére vonatkozó javaslat
tekintetében.

(4) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelõssége
körében – foglalkoztatási ügyek tekintetében a szociális és
munkaügyi miniszter közremûködésével – elõkészíti a
kormányzati befektetésösztönzési intézkedéseket és
összehangolja azok végrehajtását.
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6. §

(1) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége köré-
ben ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása
akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatá-
rozott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nem-
zetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tag-
államai felé megteendõ, illetve az ezektõl érkezõ értesíté-
sek és bejelentések továbbításával összefüggõ feladatokat.

(2) A miniszter a külgazdaságért való felelõssége köré-
ben

a) az érintett miniszterekkel együttmûködve kialakítja
a Kormány külgazdasági politikáját, az Európai Unió
kereskedelem- és vámpolitikájával kapcsolatos álláspon-
tot, és azokat az Európai Unió feladatkörrel rendelkezõ
szerveinél képviseli,

b) irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképvi-
seleteket (így különösen az OECD melletti Magyar Állan-
dó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Kép-
viseletet), valamint a szakdiplomatákat,

c) a külügyminiszterrel egyetértésben javaslatot tesz az
OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO
melletti Magyar Állandó Képviseletet vezetõ nagykövet
személyére, dönt a szakdiplomaták személyérõl,

d) stratégiát dolgoz ki a külföldi mûködõtõke-befek-
tetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkeres-
kedelmének, valamint a hazai vállalkozások mûködõtõke-
exportjának elõsegítésére,

e) irányítja, értékeli és ellenõrzi a kereskedelemfejlesz-
tést és a befektetésösztönzést szolgáló hazai intézmény-
rendszert.

7. §

A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért
való felelõssége körében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és progra-
mok, továbbá a területrendezési tervek rendszerének kiala-
kítását, mûködését,

b) elõkészíti az ország területi folyamatainak alakulá-
sáról és a területfejlesztési politika érvényesülésérõl szóló
országgyûlési beszámolót,

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a de-
centralizáció irányelveit, a kedvezményezett térségek be-
sorolásának feltételrendszerét, a területfejlesztést szolgáló
pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait, továbbá
javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és tér-
ségi pénzeszközök arányára,

d) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának
és mûködésének szabályait, továbbá javaslatot tesz vállal-
kozási övezetek kijelölésére,

e) közremûködik a regionális fejlesztési tanácsok, a
térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési

tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesz-
tési Tanácsban való részvétellel és a Tanács mûködésével
kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi köz-
igazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggõ tevé-
kenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi
szereplõi közötti koordinációt,

f) az országos, a kiemelt térségi és a megyei területren-
dezési tervek összhangjának megteremtése érdekében
szakmai szempontból állást foglal a megyei területrende-
zési tervekrõl,

g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintõ kuta-
tási elemzõ tevékenységet, e körben együttmûködési meg-
állapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési felada-
tok ellátását,

h) kialakítja és mûködteti a terület- és regionális fej-
lesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs
és adatszolgáltatási rendszert,

i) szakmai irányítást gyakorol a területi fõépítészek
területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüg-
gõ feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az állam-
igazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továb-
bá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladato-
kat, koordinálja a Területi Fõépítészi Hivatalok tevékeny-
ségét,

j) ellátja a területfejlesztési tanácsok törvényességi fel-
ügyeletének szakmai irányítását,

k) javaslatot tesz a Kormány képviselõjére a Balaton
Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fej-
lesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban,

l) összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkor-
mányzati feladatokat, részt vesz a Balatoni Tárcaközi
Bizottság tevékenységében,

m) közremûködik a területi marketingtevékenység kor-
mányzati feladatainak ellátásában,

n) összehangolja a területfejlesztési célokat és az
önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai
pénzügyi források pályázati rendszerben történõ felhasz-
nálását, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról,
elõkészítésérõl, nyilvántartást vezet a pályázatokról,

o) mûködteti a közvetlen terület- és a területi önkor-
mányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályá-
zati rendszert,

p) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti
azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célok-
kal, gondoskodik az azokkal összefüggõ kormányzati
intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítésérõl,

q) elõkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés in-
tézményrendszerének (regionális, megyei, kistérségi) kor-
szerûsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos fel-
adatokat,

r) kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intéz-
ményrendszerének központi finanszírozását,

s) felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat
munkáját,
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t) koordinálja a regionális fejlesztési és határ menti
operatív programok tervezését.

8. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezé-
sért való felelõssége körében

a) külön jogszabályban foglaltak szerint végsõ szakmai
véleményt ad a települések településrendezési eszközeirõl
azok megállapítása elõtt,

b) segíti a településrendezést érintõ kutatási elemzõ
tevékenységet, támogatja a kutatás-fejlesztési feladatok
ellátását,

c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a
területi fõépítészek településrendezéssel összefüggõ fel-
adatainak ellátása felett,

d) szakmailag irányítja a közigazgatási hivatalok veze-
tõinek a települési önkormányzatok településrendezési
tevékenysége feletti törvényességi ellenõrzését,

e) kialakítja és mûködteti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos információs és adatszol-
gáltatási rendszert,

f) közremûködik a települési marketingtevékenység
kormányzati feladatainak ellátásában,

g) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelõzésé-
vel és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer mûköd-
tetésérõl,

h) elemzi a településfejlesztési folyamatokat, egybe-
veti azokat a területfejlesztési, a gazdaságpolitikai és
a környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal
összefüggõ kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak
elkészítésérõl,

i) gondoskodik a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
ellátásának szakmai irányításáról és az ellátás szakmai
követelményei meghatározásáról.

9. §

A miniszter az építésügyért való felelõssége körében
a) javaslatot tesz az építésügyi stratégiai koncepciók és

programok megalapozására, érvényesíti a Kormány épí-
tésügyi politikáját és képviseli azokat a civil társadalom-
mal, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való kapcso-
lattartás során,

b) közremûködik az építésüggyel kapcsolatos országos
kutatási-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési koncepciók
kidolgozásában,

c) elõsegíti – az oktatási és kulturális miniszter, vala-
mint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter bevonásá-
val – az építészeti kultúra megõrzését, fenntartható fejlesz-
tését és védelmét, ennek keretében országos kutatási,
mûszaki fejlesztési, valamint oktatási-nevelési programo-
kat dolgoztat ki és mûködtet,

d) egyetértési jogot gyakorol az oktatási és kulturális
miniszterrel a régészeti lelõhelyek védetté nyilvánítása és
a védettség megszüntetése ügyében, továbbá a Világörök-
ség Magyar Nemzeti Bizottság munkájában és a világ kul-
turális és természeti örökségének védelmérõl szóló, az
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Pá-
rizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény
végrehajtásában,

e) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakí-
tásával összefüggõ feladatok megvalósításában,

f) közremûködik a közigazgatási hivatalok építésfel-
ügyeleti és jogalkalmazási tevékenységének ellenõrzé-
sében,

g) ellátja a hatáskörébe utalt minõségügyi, termékbiz-
tonsági, tanúsítási, minõségbiztosítási, hatósági felügye-
leti feladatokat, az áruk és szolgáltatások biztonságára
vonatkozó szabályozási feladatokat, közremûködik a nem-
zeti szabványok kidolgozásában,

h) közremûködik a kiemelkedõ építészeti és régészeti
emlékek országos védettségûvé nyilvánításában, illetve
a védettség megszüntetésében,

i) gondoskodik az építésügy körébe tartozó hatósági
nyilvántartási rendszer kialakításáról és mûködtetésérõl,

j) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési
hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladatai-
val összefüggõ, az épületek energiaellátásával, az épület-
gépészettel, az épületvillamossággal kapcsolatos pályáza-
tok tartalmára, továbbá az építõipart, építõanyag-ipart
érintõ állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyo-
lításával kapcsolatos feladatok ellátására,

k) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

l) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter hatásköré-
be tartozó sajátos építményfajták, valamint a mûemlékvé-
delem alatt álló építményekre vonatkozó szabályozás
kialakítása tekintetében,

m) ellátja az építési termékek és felvonók megfelelõsé-
gével, a felvonók és mozgólépcsõk létesítésével és mû-
ködtetésével kapcsolatos feladatokat,

n) ellátja az építészeti kultúra fejlesztésével és a helyi
építészeti örökség megóvásával, valamint a tervtanácsok-
kal kapcsolatos feladatokat.

10. §

A miniszter a fejlesztéspolitikáért való felelõssége
körében

a) kormányhatározatban foglalt kivételekkel összehan-
golja a központi államigazgatási szervek országos szintû
fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással
kapcsolatos tevékenységét,

b) együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterrel az Országos Területfejlesztési Koncep-
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cióval összhangban a vidékfejlesztés átfogó közép- és
hosszú távú stratégiájának tervezésében,

c) feladatai körében jogosult a központi államigazga-
tási szervektõl adatokat, információkat, elemzéseket kérni,

d) a Nemzeti Segély Koordinátor és a Schengen Alap
Felelõs Személy,

e) ellátja a Lisszaboni Program nemzeti koordinátora
feladatait.

11. §

A minisztert a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésé-
ben szabályozott esetben a közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi miniszter helyettesíti.

12. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
152/2008. (V. 30.) Korm.

rendelete
a hosszú távú kötelezettségek vállalásának

egyes szabályairól szóló
24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 12/B. § (6) bekezdésében, valamint
124. § (2) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes sza-
bályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a követ-
kezõ új 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A Kormány, illetve az Országgyûlés olyan
döntésére, illetve az olyan döntést kezdeményezõ elõter-
jesztésre, amely szerint a Kormány, illetve az Országgyû-
lés az Áht. 12/B. § (7) bekezdése, illetve 22. § (2) bekezdé-
se szerinti hosszú távú kötelezettségvállaláshoz a pályázat
kiírásához való hozzájárulással, ezt követõen a szerzõdés
megkötéséhez való külön hozzájárulással adja meg a fel-

hatalmazást, a 4. § (3) bekezdését és az 5. §-t az e §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, illetve a 6. §
(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pályázat kiírásá-
hoz való hozzájárulásra irányuló elõterjesztésnek, illetve a
hozzájárulásnak nem kell tartalmaznia a 4. § (3) bekezdés
a), d), e) és g) pontjaiban, valamint az 5. § c)–k) pontjaiban
meghatározott adatokat.”

2. §

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

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
161/2008. (VI. 19.) Korm.

rendelete
az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági

döntés-elõkészítõk, valamint döntéshozók építésügyi
vizsgájáról és szakmai továbbképzésérõl

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az épített környe-
zet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. §-a (1) bekezdésének e) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendeletet – a közigazgatási hivatal vezetõje, helyette-
se és a jegyzõ kivételével – az építésügyi és az építésfel-
ügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Éhk.) hatálya alá tartozó építésügyi és építésfelügye-
leti hatósági döntés-elõkészítõ és döntéshozó (a továb-
biakban együtt: köztisztviselõ)

a) építésügyi vizsgáztatására, a vizsga tartalmára, köve-
telményeire és eljárási szabályaira, továbbá

b) szakmai továbbképzésére
kell alkalmazni.

Építésügyi vizsga

2. §

(1) Az építésügyi vizsga célja, hogy a köztisztviselõ bi-
zonyítsa, birtokában van az általános közigazgatási isme-
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retek mellett olyan speciális építésügyi igazgatási ismere-
teknek, amellyel a közigazgatás minden szintjén alkalmas-
sá válik az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági felada-
tok közé tartozó döntések jogszabályi elõírásoknak megfe-
lelõ elõkészítésére, illetve meghozatalára.

(2) Az építésügyi vizsgát – a külön jogszabály szerinti
felnõttképzési nyilvántartásba vételt követõen –

a) az elsõfokú építésügyi hatósági feladatot ellátó köz-
tisztviselõ részére a területileg illetékes közigazgatási hi-
vatal,

b) a másodfokú építésügyi hatósági feladatot ellátó köz-
tisztviselõ, valamint az építésfelügyelõ részére az építés-
ügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
szervezi (a továbbiakban együtt: vizsgaszervezõ).

(3) A munkáltató közigazgatási szerv – az érintettek
erre vonatkozó hozzájárulásával – a vizsgára kötelezett
köztisztviselõk névsorát a vizsgakötelezettség keletkezé-
sének idõpontjától számított 15 napon belül megküldi a
vizsgaszervezõnek.

(4) A vizsgaszervezõ az építésügyi vizsga teljesítésére
negyedéves bontásban éves vizsgatervet készít.

(5) A köztisztviselõ számára a vizsgaszervezõ – figye-
lembe véve a vizsgára kötelezett számára az Éhk. 6. §-ának
(1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség telje-
sítésének határidejét – jelöli ki az építésügyi vizsga idõ-
pontját, legalább két idõpont választásának lehetõséget
megadva.

(6) A vizsgaszervezõ köteles az építésügyi vizsgára
való felkészítésrõl gondoskodni.

(7) A miniszter gondoskodik az építésügyi vizsga köve-
telményeihez igazodó felkészítõ anyag elkészítésérõl, az
írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról és azok
közzétételérõl.

3. §

(1) A vizsga keretében a köztisztviselõ – a 2. melléklet-
ben meghatározott követelményrendszernek megfelelõen
– számot ad általános elméleti és gyakorlati ismereteirõl,
továbbá elemzõ, problémamegoldó, szervezési, jogalkal-
mazási és döntéshozatali készségérõl.

(2) Az építésügyi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarész
teljesítésébõl áll, amelyeket a köztisztviselõ számára egy
vizsganapon kell megszervezni.

(3) Az építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabi-
zottság (a továbbiakban: bizottság) elõtt kell letenni. A bi-
zottság elnöke a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában foglal-
taknak megfelelõ személy.

(4) Az építésügyi vizsga az Éhk. 6. §-ának (1) és (2) be-
kezdésében meghatározott határidõn belül korlátlanul is-
mételhetõ.

(5) Az eredményes építésügyi vizsgáról a bizottság az
1. mellékletben meghatározott formában bizonyítványt ál-
lít ki.

A szakmai továbbképzés

4. §

(1) A szakmai továbbképzés kötelezõ és szabadon vá-
lasztható részbõl áll.

(2) A szakmai továbbképzési idõszak 5 év. A tovább-
képzési idõszak 2009. január 1-jétõl, illetve az e határidõ
után kinevezett köztisztviselõ esetében a kinevezés idõ-
pontjától kezdõdik.

(3) A munkáltató közigazgatási szerv a szakmai tovább-
képzésen való részvételt köteles biztosítani.

A szakmai továbbképzés kötelezõ része

5. §

(1) A szakmai továbbképzés kötelezõ részének formája
tanfolyam, idõtartalma legalább 40, de legfeljebb 50 óra,
amit a köztisztviselõnek egy szakmai továbbképzési idõ-
szak alatt kell teljesítenie.

(2) A szakmai továbbképzés kötelezõ részének kereté-
ben az építésügyi vizsgakövetelmények alapját képezõ
– az adott továbbképzési idõszak alatti – jogszabályi válto-
zások gyakorlati alkalmazását kell elsajátítani.

(3) A szakmai továbbképzés kötelezõ részét a 2. §
(2) bekezdésében meghatározott szerv szervezi (a továb-
biakban: kötelezõ továbbképzést szervezõ). A kötelezõ to-
vábbképzést szervezõ kötelessége:

a) e rendelet elõírásainak megfelelõ oktató biztosítása,
b) a szakmai továbbképzésen való részvétel igazolása,
c) a költségek és a munkaidõalap kímélése.

(4) A miniszter gondoskodik arról, hogy a szakmai to-
vábbképzés kötelezõ részének lebonyolítására egységes
– az építésügyi hatósági eljárásokban szakhatóságként
részt vevõ hatóságok szakmai irányításáért felelõs minisz-
terekkel egyeztetett tartalmú – továbbképzési program áll-
jon rendelkezésre. Indokolt esetben a miniszter a szakmai
továbbképzési programban nem szereplõ kötelezõ szak-
mai továbbképzést is elrendelhet.

(5) Az adott szakmai továbbképzési idõszakon belül
eredményes építésügyi vizsgát tett köztisztviselõ az idõ-
szak hátralevõ részében mentesül a továbbképzés kötelezõ
részén való részvétel alól.

(6) A kötelezõ továbbképzést szervezõ a szakmai tovább-
képzés kötelezõ részének teljesítésére a (2) és (4) bekezdés-
ben meghatározott, miniszter által kidolgozott továbbkép-
zési program alapján – a következõ évre vonatkozóan, min-
den év december 15-éig – éves továbbképzési tervet készít.

A továbbképzés szabadon választható része

6. §

(1) A szakmai továbbképzés szabadon válaszható téma-
köre az adott hatósági feladat ellátásának szakmai (építé-
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szeti-mûszaki) színvonalát elõsegítõ, a mindenkori mûsza-
ki fejlõdést figyelembe vevõ ismeretanyag, amelynek for-
mája lehet különösen

a) szakmai tanfolyam,
b) a felsõoktatásban a mûszaki képzési területen máso-

dik alapképzés vagy mesterképzés, illetve szakirányú to-
vábbképzés,

c) szakmai elõadáson, konferencián hallgatóként való
részvétel,

d) szakmai elõadáson, konferencián elõadóként való
részvétel,

e) szakmai tanulmányúton való részvétel,
f) az adott szakterületen végzett oktatói, tudományos és

szakirodalmi tevékenység,
g) építõanyagok, technológiák, szerkezetek megismeré-

sét célzó szervezett épületlátogatás, kiállításlátogatás,
szakmai program.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabadon választható szak-
mai továbbképzést – az (1) bekezdés f) pontja kivételével –
a mûszaki képzési területen képzést folytató felsõoktatási
intézmény, valamint a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI.
törvény alapján a Felnõttképzési Akkreditáló Testület által
kiadott érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal
rendelkezõ intézmény, továbbá a Magyar Építész Kamara
és a Magyar Mérnöki Kamara szervezhet (a továbbiakban
együtt: továbbképzést szervezõ).

(3) A köztisztviselõnek az (1) bekezdés szerint szaba-
don választható továbbképzési formákból egy szakmai to-
vábbképzési idõszak alatt legalább ötöt kell teljesítenie az-
zal, hogy ebbõl legalább kettõt a továbbképzési idõszak
elsõ két évében kell teljesíteni.

(4) A szabadon választható továbbképzési kötelezettség
alóli, az Éhk. 7. §-ának (3) bekezdése szerinti részbeni
mentesítésrõl – a szakmagyakorlási névjegyzéket vezetõ
szerv igazolása alapján – a munkáltató dönt.

(5) A szervezett, szabadon választható szakmai tovább-
képzésen történt részvételrõl a továbbképzést szervezõ
igazolást állít ki a résztvevõ számára, amely tartalmazza a
köztisztviselõ nevét, lakcímét, munkahelyének megneve-
zését, a továbbképzés azonosító adatait (helyét, idejét, tár-
gyát), és ezen igazolás egy példányát a résztvevõnek átad-
ja. Az adott szakterületen végzett tudományos tevékeny-
ség végzését az errõl készült publikációval, illetve szakiro-
dalmi tevékenység esetén a megjelent mûvel lehet iga-
zolni.

(6) A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl
a munkáltató közigazgatási szerv vezet nyilvántartást,
amelynek elõzõ évi állapotáról minden év március 1-jéig
összevont jelentést köteles küldeni a miniszternek.

Az építésügyi vizsgáztatás és a szakmai továbbképzés
közös szabályai

7. §

(1) Az építésügyi vizsgán vizsgáztató, valamint a szak-
mai továbbképzés kötelezõ részén oktató a miniszter által

nyilvántartásba vett, az oktatott témakör, illetve a vizsga-
követelmény szerinti szakirányú felsõfokú végzettséggel
és

a) legalább 5 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti ha-
tósági gyakorlattal és építésügyi vizsgával vagy az alóli
felmentéssel rendelkezõ, vagy

b) a szakterület szerinti 5 éves igazgatási gyakorlattal
rendelkezõ
személy lehet.

(2) Az építésügyi vizsga módszertanának kidolgozását,
az építésügyi vizsgáztatás és a kötelezõ szakmai tovább-
képzések központi koordinálását, szakmai irányítását, fel-
ügyeletét és ellenõrzését a miniszter végzi.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) Az építésügyi vizsga – az e rendelet elõírásai sze-
rint – legkorábban 2009. január 1-jétõl kezdõdõen tehetõ
le, a szakmai továbbképzési idõszak 2009. január 1-jén
kezdõdik.

(3) A 2009. évben esedékes vizsgakötelezettek névsorát
a munkáltató közigazgatási szerv legkésõbb 2008. augusz-
tus 30-áig küldi meg a vizsgaszervezõnek.

(4) A vizsgaszervezõ a 2009. évre vonatkozó vizsgater-
vet és a vizsgákra történõ felkészítõk idõbeosztását legké-
sõbb 2008. szeptember 30-áig készíti el és teszi közzé.

(5) A 7. § (1) bekezdése szerinti oktatói, illetve vizsgáz-
tatói nyilvántartásba 2008. szeptember 1-jétõl folyamato-
san lehet jelentkezni.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Éhk.
9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknál
2009. január 1-je elõtt foglalkoztatott és a 6. § szerint épí-
tésügyi vizsgára kötelezett köztisztviselõnek az építésügyi
vizsgát legkésõbb 2011. január 1-jéig kell teljesíteni.”

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztvise-

lõk továbbképzésérõl szóló 6/1998. (III. 16.) KTM rende-
let, valamint

b) az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûsza-
ki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabá-
lyairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

ba) 9. §-a (2) bekezdésének második mondatában az „és
a szakmagyakorlási jogosultság érvényességi idejét”,

bb) 1. mellékletében az „/érvényesség éve, hónapja,
napja”,

bc) 2. mellékletének I. és II. pontjában az „/év (érvé-
nyesség éve)” szövegrészek
a hatályukat vesztik.
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(8) A (6) és (7) bekezdés e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ napon, a (8) bekezdés e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ második napon a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.
miniszterelnök

1. melléklet
a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelethez

Szám: ………....

BIZONYÍTVÁNY
építésügyi vizsgáról

Ezt a bizonyítványt …………………………... részére
állítottuk ki, aki ……………………… városban (község-
ben) ……… év ……… hó ……… napján született, anyja
neve:………...………….………………………………

Nevezett az Építésügyi Vizsgabizottság elõtt az építés-
ügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mû-
ködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet szerint

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT

Kelt: …..............., ..…..... év ….……... hó ……... nap

P. H.

……..................………..... .…….............…..............

vizsgáztató bizottság tagja vizsgáztató bizottság tagja

.............…………………….......

vizsgáztató bizottság elnöke

2. melléklet
a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelethez

Építésügyi vizsga-követelmények

I. A vizsgázó ismerje az alább felsorolt témakörökre vo-
natkozó alapvetõ általános követelményeket (szóbeli, írás-
beli témakörei):

1. Az építésügy alkotmányos alapjai
2. Az Országgyûlés építésüggyel kapcsolatos feladatai
3. A Kormány építésüggyel kapcsolatos feladatai
4. Az építésügyért felelõs miniszter építésüggyel kap-

csolatos feladatai
5. A sajátos építményfajták szerinti miniszterek építés-

üggyel kapcsolatos feladatai
6. A mûemlékvédelemért felelõs miniszter építésüggyel

kapcsolatos feladatai
7. Az önkormányzatok építésüggyel kapcsolatos felada-

tai
7.1. a települési önkormányzatok építésüggyel kapcso-

latos feladatai
7.2. a megyei önkormányzatok építésüggyel kapcsola-

tos feladatai
7.3. a fõvárosi önkormányzat építésüggyel kapcsolatos

feladatai
7.4. a kerületi önkormányzatok építésüggyel kapcsola-

tos feladatai
7.5. a körjegyzõség építésüggyel kapcsolatos feladatai
7.6. az önkormányzati társulás építésüggyel kapcsolatos

feladatai
7.8. kistérségi körzet-központ építésüggyel kapcsolatos

feladatai
8. A közigazgatási hivatalok építésüggyel kapcsolatos

feladatai
9. Az építésügyi igazgatás anyagi jogi követelmény-

rendszere
9.1. országos településrendezési és építési követelmé-

nyek
9.1.1. a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv

tartalmi követelményei
9.1.2. közmûvesítettségi elõírások
9.1.3. övezeti elõírások
9.1.4. építmények elhelyezésére vonatkozó követelmé-

nyek
9.1.5. jármûvek elhelyezésének elõírásai
9.1.6. építmény elhelyezése közterületen
9.1.7. építmények kialakításának általános szabályai
9.1.8. épületszerkezeti követelmények
9.1.9. égéstermék-elvezetés szabályai
9.1.10. építmények, önálló rendeltetési egységek általá-

nos elõírásai
9.1.11. lakás kialakítására vonatkozó követelmények
9.1.12. meglévõ építményekre vonatkozó elõírások
9.1.13. az egyes elõírásoktól való eltérés lehetõségei és

módja
9.2. helyi építési szabályzat
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9.3. szabályozási terv
9.4. illeszkedési szabályok
9.5. szabványok
9.6. tûzvédelmi követelmények
9.7. sajátos építményfajtákra (atomenergiával, honvé-

delemmel kapcsolatos építmények, bányák, erõmûvek,
közlekedési építmények) vonatkozó speciális követelmé-
nyek

9.8. a mûemlékekre vonatkozó követelmények
9.9. az építési anyagok, termékek, szerkezetek és beren-

dezések minõségtanúsítása
9.10. alapfogalmak
9.11. energetikai követelmények
10. Az építészeti értékek védelmének eszközei
10.1. helyi építészeti értékvédelem
10.2. mûemlékvédelem
10.3. világörökség védelme
10.4. országos és helyi jelentõségû védett természeti te-

rületek, valamint az egyedi tájértékek védelme
10.5. tervpályázat
10.6. tervtanács
11. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági rendszer
11.1. építmények esetén
11.2. sajátos építményfajták esetén
11.3. mûemlékek esetén
11.4. nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások

esetén
12. Szakhatóságok köre
12.1. szakhatóságok az építésügyi hatósági eljárások-

ban
12.2. az építésügyi hatóság, mint szakhatóság a sajátos

építményfajták és a mûemlékek építésügyi hatósági eljárá-
saiban

12.3. az építésügyi hatóság, mint szakhatóság más ható-
sági eljárásban

13. Építésügyi hatósági eljárások
13.1. Engedélyezési típusúak
13.2. Kötelezési típusúak
13.3. Végrehajtási típusúak
13.4. Bírságolási típusúak
13.5. Közbülsõ eljárások
13.6. Kiegészítõ eljárások
14. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
14.1. elvi építési engedélyezés
14.2. építési engedélyezés (módosított építési engedé-

lyezés, továbbépítési engedélyezés), bejelentés tudomásul
vétele

14.3. bontási engedélyezés, bejelentés tudomásul vétele
14.4. használatbavételi engedélyezés, bejelentés tudo-

másul vétele
14.5. fennmaradási engedélyezés
14.6. rendeltetési mód változtatásának engedélyezése
14.7. telekalakítás engedélyezése
15. Építésügyi hatósági kötelezések
15.1. engedély feltételeinek számonkérése
15.2. hatósági ellenõrzés során tett intézkedések

15.3. építésrendészeti intézkedés
16. Építésügyi hatósági végrehajtási eljárások
16.1. meghatározott cselekmény elrendelése
16.2. meghatározott cselekmény kényszervégrehajtása
16.3. pénzbehajtás
17. Építésügyi bírság, eljárási bírság megállapítása, be-

hajtása
17.1. a végrehajtás elrendelése az Adó- és Pénzügyi El-

lenõrzési Hivatal által
17.2. a bírság tényének ingatlan-nyilvántartási bejegy-

zése
17.3. jelzálogjog bejegyzése
17.4. késedelmi kamat
18. Közbülsõ eljárások
18.1. hiánypótlás kiírása
18.2. eljárás felfüggesztése
18.3. belföldi jogsegély keretében adatok beszerzése
18.4. szakhatóságok megkeresése
18.5. eljárás megszüntetése
18.6. kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
18.7. ügyintézési határidõ meghosszabbítása
18.8. szakértõ kirendelése
18.9. tanú meghallgatása
18.10. helyszíni szemle tartása
18.11. költségmentesség megállapítása
18.12. értesítés az eljárás megindításáról
19. Kiegészítõ, utólagos eljárások
19.1. jogutódlás
19.2. engedély érvényének meghosszabbítása
19.3. teljesítési határidõ meghosszabbítása
19.4. határozat kijavítása
19.5. határozat visszavonása
19.6. határozat módosítása
19.7. az építõipari kivitelezési tevékenység kezdésének

bejelentése
19.8. a kivitelezés leállítása
20. Az építés résztvevõi, feladataik, felelõsségük,

szankcionálásuk
20.1. építtetõ
20.2. építészeti-mûszaki terv tervezõje, szakági terve-

zõje
20.3. vállalkozó kivitelezõ, alvállalkozó kivitelezõ
20.4. felelõs mûszaki vezetõ
20.5. építési mûszaki ellenõr
20.6. beruházás lebonyolító
20.7. kivitelezési tervek tervezõje, szakági tervezõje
20.8. tervellenõr
20.9. munkavédelmi és egészségvédelmi koordinátor
20.10. tervezõi mûvezetõ
20.11. energetikai tanúsító
20.12. építésügyi mûszaki szakértõ
20.13. építésügyi igazgatási szakértõ
20.14. építésügyi igazságügyi szakértõ
20.15. hatósági közvetítõ
21. Építésügyi hatósági eljárási ismeretek
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21.1. az eljárás megindítása, kérelem, bejelentés köve-
telményei

21.2. a döntés típusai, tartalmi követelményei
21.3. a döntés közlésének módjai
21.4. a kérelem mellékletei
21.5. az ügyfél fogalma
21.6. az ingatlannal rendelkezni jogosult fogalma
21.7. építési jogosultság igazolása
21.8. a tervezõi nyilatkozat tartalma
21.9. a felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat tartalma
21.10. a tényállás tisztázásának módjai, eszközei
21.11. tervtanácsi állásfoglalás
21.12. jegyzõkönyv felvétele
21.13. helyszíni szemle megtartása
21.14. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési

beruházások speciális eljárási szabályai
21.15. az ügyintézési határidõ számítása
21.16. az engedély érvényességi ideje
21.17. hatáskör megállapítása, hatásköri vita
21.18. illetékesség vizsgálata
21.19. kizárási szabályok
21.20. határidõ számítása
22. Az építészeti-mûszaki és a kivitelezési tervek tar-

talma
23. Az építési-bontási hulladék kezelésének szabályai
24. Az építésügyi hatósági ellenõrzés szabályai
25. Az építésfelügyeleti intézkedések
25.1. helyszíni ellenõrzés
25.2. döntéshozatal
25.3. építésfelügyeleti bírság megállapítása, behajtása
25.4. építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésé-

nek bejelentése, adat-továbbítás
26. Szakmai kamarák jogosultságok megállapításával,

névjegyzékvezetéssel, etikai és fegyelmi eljárásokkal kap-
csolatos feladatai, a szakmagyakorlási jogosultság ellenõr-
zése

27. Jogorvoslati lehetõségek
28. Másodfokú eljárás lefolytatásának szabályai

II. Vizsgarészek: szóbeli és írásbeli
Az írásbeli vizsga keretében gyakorlati vizsgát is kell

tenni, amely az 1–28. pontok alatt felsorolt témakörökbõl
építésügyi hatósági határozatnak jogtár felhasználásával
történõ szerkesztésébõl áll (pl. konkrét engedélyezési do-
kumentáció vagy ellenõrzési jegyzõkönyv alapján).

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
1/2008. (V. 24.) NFGM

rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá,

a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok 2008. évi felhasználásának

rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében, vala-
mint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 53. § (7) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl

szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 1. számú mellékletében meghatározott
XIX. Uniós fejlesztések fejezethez tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatokra,

b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 46. § (5) bekezdése alapján év közben megállapított
új elõirányzatokra, valamint

c) a 2007. évnek, illetve az azt megelõzõ költségvetési
éveknek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiak-
ban: NFÜ) felügyelete alá tartozó azon elõirányzataira,
amelyek kizárólag elõzõ évi maradvánnyal rendelkeznek,
és felhasználásuk 2007. december 31-ig nem zárult le.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) ellenjegyzés: az Ámr. 134. § (9)–(12) bekezdésében

szabályozott tevékenység;
b) érvényesítés: az Ámr. 135. § (3)–(6) bekezdésében

szabályozott tevékenység;
c) kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr. 2. §

67. pontjában meghatározott dokumentumok, beleértve az
operatív programok technikai segítségnyújtás és a Végre-
hajtás Operatív Program projektjeire odaítélt támogatásról
szóló döntés aláírt dokumentumát;

d) elõzetes kötelezettségvállalás dokumentuma: az
Ámr. 2. § 68. pontjában meghatározott dokumentumok;

e) kötelezettségvállalás: az Ámr. 134. § (1)–(8), illetve
(13)–(14) bekezdésében szabályozott tevékenység;

f) kötelezettségvállalás ellenjegyzése: az Ámr. 134. §
(9)–(12) bekezdésében szabályozott tevékenység;

g) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. § (1) és
(2) bekezdésében szabályozott tevékenység;

h) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott
tevékenység;

i) utalványozás ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában sza-
bályozott tevékenység;
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j) európai uniós támogatás, illetve európai uniós for-
rás: az Ámr. 2. § 80. pontjában meghatározott támogatás;

k) végrehajtási szerzõdés: az EGT Finanszírozási
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjérõl szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren-
delet [a továbbiakban: 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet]
3. § (1) bekezdés z) pontja szerinti szerzõdés;

l) TS NFÜ projekt: az EGT Finanszírozási Mechaniz-
mus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus technikai
segítségnyújtás keret terhére tartalmilag és formailag rész-
letesen kidolgozott, megfelelõ pénzügyi háttérrel és végre-
hajtási ütemezéssel rendelkezõ, az NFÜ-t mint kedvezmé-
nyezettet érintõ feladat;

m) komponens: egy intézkedésnek a programkiegé-
szítõ dokumentumban, illetve az Akciótervben meghatá-
rozott eleme;

n) támogatási konstrukció: egy pályázati kiírás, illetve
egy vagy több hasonló céllal megvalósuló kiemelt projekt,
illetve nagyprojekt;

o) alapok: az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az
Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Elõcsatlako-
zási Támogatási Eszköz, az Európai Szomszédsági és Part-
nerségi Eszköz, a 2004–2006 programozási idõszak vo-
natkozásában az elõzõekben felsoroltakon kívül az Euró-
pai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap, vala-
mint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, illetve
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

(2) Az elõirányzatok felhasználása során az e rendelet-
ben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
az Ámr., a 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, továbbá
a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

3. §

(1) Az elõirányzat szakmai teljesítést igazolója – az
éves beszámoló, illetve a zárszámadás keretében – köteles
az NFÜ gazdasági vezetõje részére szöveges értékelést
adni az elõirányzat felhasználásáról, a megvalósított szak-
mai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.

(2) Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet gyakorló
szervezeti egységnek a kötelezettségvállalásokat és azok
szakmai teljesítését figyelemmel kell kísérnie, valamint
a kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem
kerülõ maradvány összegekrõl írásban tájékoztatnia kell
az NFÜ gazdasági vezetõjét.

(3) A kötelezettségvállaló gondoskodik az elõirányzat
– felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelõ – fel-
használásáról. A kötelezettségvállaló felelõsséggel tarto-

zik az elõirányzat terhére történõ felhasználás cél- és sza-
bályszerûségének betartásáért és betartatásáért.

(4) A fejezethez vagy más fejezethez tartozó költségve-
tési szervek részére átadott források terhére történõ finan-
szírozáskor, az elõirányzatot átadó szakmai szervezet elõ-
írásainak betartása mellett, az átvevõ intézmény belsõ sza-
bályzatai szerint kell eljárni.

4. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Áhsz.) rendelkezései szerint végzett könyvvezetési jelle-
gû, valamint az elõirányzatok felhasználásával összefüggõ
pénzügyi, ügyviteli feladatok lebonyolításával, amennyi-
ben azt az elõirányzat összetettsége, nagyságrendje indo-
kolja, az NFÜ elnöke külsõ szervezeteket is megbízhat.

(2) Az elõirányzatok felhasználásával kapcsolatos
kincstári és banki jutalékokat (díjakat) – az európai uniós
forrásokat tartalmazó elõirányzatok kivételével – az „Az
EU-támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás” elõirányzat terhére kell elszámolni, ettõl
eltérni az NFÜ elnökének engedélyével lehet.

(3) Az elõirányzatok felhasználása során keletkezõ
követelés behajthatatlanná minõsíthetõ, amennyiben az
Áhsz. 5. § 3. pontjában meghatározott feltételek teljesül-
nek. A követelés esetleges behajthatatlanná történõ minõ-
sítésérõl a kötelezettségvállaló gondoskodik. A behajtha-
tatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajtha-
tatlan követelés leírása nem minõsül az Áht. 108. § (2) be-
kezdése szerinti követelésrõl való lemondásnak.

5. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok
esetében a Finanszírozási Alapokmányt az NFÜ elnöke
hagyja jóvá.

(2) A finanszírozás megkezdéséhez szükséges alapok-
mányokat az elõirányzat terhére kötelezettségvállalásra
jogosult személy engedélyezi.

(3) A teljesítések igazolására az alapokmányokban
megjelölt – szakmailag felelõs – személy jogosult.

(4) A feladatfinanszírozás okmányait az NFÜ továbbítja
a Magyar Államkincstárhoz.

6. §

Az „Uniós programok céltartalékai” elõirányzat a rész-
ben európai uniós forrásból finanszírozott programok, pro-
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jektek elõre nem látható kiadásainak finanszírozására
használható fel, különösen az alábbi esetekben:

a) szabálytalansági esetekbõl adódó követelések ki-
egyenlítése abban az esetben, ha az összeg behajtására irá-
nyuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel,

b) az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adó-
dó árfolyam-különbözet elszámolása,

c) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból vala-
mely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszíro-
zott támogatási szerzõdés nem finanszírozható uniós for-
rásból, de a szerzõdésben foglaltak megvalósításában az
államot kötelezettség terheli, illetve a projekt megvalósí-
tásához nemzeti érdek fûzõdik.

7. §

A 6. § szerinti esetekben a céltartalék terhére történõ
finanszírozást a 6. § b) pontjában meghatározott fizetési
kötelezettség esetén az Igazoló Hatóság, a 6. § a), c) pontja
szerinti esetekben az adott programért felelõs irányító
hatóság kezdeményezi. A céltartalék felhasználásról szóló
igényt az NFÜ gazdasági vezetõje részére kell eljuttatni.
Ezzel egyidejûleg a 6. § c) pontja szerinti finanszírozási
igényrõl a pénzügyminisztert tájékoztatni kell. Az NFÜ
a beérkezett igényeket idõrendi sorrendben dolgozza fel,
és a céltartalék elõirányzat terhére elõirányzat-átcsoporto-
sítással teljesíti. Amennyiben a céltartalék eredeti elõ-
irányzata teljes összegben felhasználásra kerül, a 6. § sze-
rinti kiadások fedezetét az uniós bevételek zavartalan lehí-
vása érdekében az adott program, projekt támogatási elõ-
irányzata terhére kell biztosítani.

8. §

Az 1. §-ban meghatározott elõirányzatok eltérõ felhasz-
nálása az alábbi esetekben lehetséges:

a) az elõirányzat azonos jogcímen, más fejezetnél tör-
ténõ megállapodáson alapuló felhasználása azon akcióter-
vekben nevesített, a Kormány által jóváhagyott és európai
uniós támogatásra számot tartó kiemelt projektek önrészé-
nek biztosítása céljából, amelyek esetén az önrész biztosí-
tása központi költségvetési szerv feladata,

b) a részben az európai uniós forrás terhére jóváhagyott
programok, projektek Európai Bizottság felé el nem
számolható kiadásainak finanszírozása,

c) a 7. §-ban meghatározott esetekben (elégtelen mér-
tékû céltartalék).

9. §

Az elõirányzatoknak a 8. §-ban meghatározottak szerin-
ti felhasználásáról a fejezet felügyeletét ellátó szerv veze-
tõje dönt azzal a korlátozással, hogy amennyiben az elõ-

irányzat-felhasználás összege a 8. § b) és c) pontjában
meghatározott esetekben eléri projektenként, illetve
összesen a 300 millió forintot, akkor a pénzügyminiszter
jóváhagyása szükséges.

10. §

Amennyiben a 8. §-ban rögzített kifizetések az európai
uniós támogatás terhére elszámolhatóvá válnak, a teljesí-
tett kifizetésekre jutó bevételeket azokra a költségvetési
elõirányzatokra kell teljesíteni, amelyekrõl a kifizetések
teljesültek.

11. §

Az 1. § a) pontjában meghatározott, részben az európai
uniós forrásból finanszírozott elõirányzatok felhasználása
során a mellékletben meghatározott intézkedések, kompo-
nensek, illetve támogatási konstrukciók esetében, a mel-
lékletben meghatározott kedvezményezettek számára fej-
lesztési támogatás pályáztatás nélkül nyújtható. A támoga-
tás megítélését ez esetben is meg kell elõznie a projekt-
javaslat kidolgozásának és értékelésének.

Az elõirányzatokból nyújtható támogatás

12. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatokból – az európai uniós forrásokat tartalmazó
elõirányzatok kivételével – az NFÜ elnökének egyedi dön-
tése alapján államháztartáson kívüli szervezetek részére
– a fejezet és az adott elõirányzat szakmai céljaival össz-
hangban – támogatott szervezetenként évente maximum
7 millió Ft vissza nem térítendõ támogatás nyújtható.

(2) Azonos szervezet részére ismételt támogatás csak
abban az esetben adható, ha a kedvezményezett az elõzõ
támogatást cél szerint használta fel és errõl szabályszerûen
elszámolt.

13. §

(1) Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló
projektek (XIX/2/6/4) vonatkozásában a támogatási
konstrukció meghirdetését, mint elõzetes kötelezettség-
vállalást az NFÜ elnöke hagyja jóvá.

(2) A PROMEI Modernizáció és Euroatlanti Integrációs
Projektiroda Kht., továbbá a Magyar Vállalkozásfejlesz-
tési Kft. részére a „Végrehajtás Operatív Program” elõ-
irányzatból nyújtható támogatás, melynek összegét az
NFÜ támogatási szerzõdésben, az annak mellékletét képe-
zõ költségvetési terv alapján állapítja meg. A támogatás
kizárólag az Új Magyarország Fejlesztési Terv program-
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jainak végrehajtását támogató, a Program akciótervben
rögzített feladatok ellátására használható fel.

(3) A 2. cím 7. alcím 6. jogcímcsoporthoz tartozó
2007-tõl induló EU-nagyberuházások és komplex prog-
ramok elõkészítése elõirányzat-maradványból nyújtott
támogatások feltételei tekintetében a 2007 utáni EU támo-
gatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások
elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásá-
nak szabályairól szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM rendelet
rendelkezései irányadók.

14. §

(1) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségnek a
saját résszel csökkentett összege után, ha az igénylõnek a
támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levo-
nási joga nincs. Amennyiben áfa levonási joggal rendelke-
zik, úgy a támogatás a visszaigényelhetõ áfa összegével
csökkentve igényelhetõ.

(2) Az elõirányzatok terhére nyújtott egyedi vagy pályá-
zati támogatások folyósítása idõarányosan vagy utólago-
san, a kedvezményezett által benyújtott elszámolások
alapján – teljesítményarányosan – történhet, melyet a
támogatási szerzõdésben rögzíteni kell.

(3) A kedvezményezett mûködéséhez nyújtott támoga-
tások biztosítása idõarányosan történik. Az idõarányostól
eltérõ folyósítást a kedvezményezett megfelelõ indokok-
kal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.
Az idõarányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére – a
szerzõdés módosításával – a támogatást nyújtó jogosult.
A teljesítményarányos finanszírozás kivételével a kedvez-
ményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, legké-
sõbb a költségvetési évet követõ év június 30-ig kötelesek
elszámolni.

(4) Támogatási elõleg egy összegben vagy részletekben
történõ folyósítására – az Ámr. 91. §-ának figyelembe-
vételével – csak akkor kerülhet sor, ha a teljesítményará-
nyos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem
teszi lehetõvé. Támogatási elõleg folyósítására a támoga-
tási szerzõdésben rögzített összegben és feltételeknek
megfelelõen kerülhet sor.

(5) A támogatás folyósítása azonnali hatállyal felfüg-
geszthetõ, és a már kiutalt támogatás visszafizetése írható
elõ, ha a kedvezményezett a támogatás igénylésekor
lényeges körülményrõl, tényrõl valótlan adatot szolgálta-
tott, illetve a támogatást a megjelölt céltól eltérõen hasz-
nálja, vagy használta fel.

(6) Támogatási elõleg részletekben történõ finanszíro-
zásának módját a támogatási szerzõdésben rögzíteni kell,
mely lehet gördülõ jellegû, illetve a további folyósítás fel-
tételeként kiköthetõ az elõleggel való elszámolás.

15. §

(1) Az egyes operatív programok elõirányzatainak álla-
mi támogatási szempontú felhasználását külön miniszteri
rendeletek (jogcímrendeletek) szabályozzák.

(2) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós
Alapjának támogatásával megvalósuló programok eseté-
ben az operatív program irányító hatóság vezetõjének dön-
tése alapján – figyelembe véve az Ámr. 91. § (4) bekezdé-
sében foglaltakat – indokolt esetben biztosítható elõleg-
fizetés a kedvezményezett részére. Az elõlegfizetésre
vonatkozó javaslatot – amennyiben az indokoltság esetei
az (1) bekezdés szerinti jogcímrendeletben nem kerültek
részletezésre – az irányító hatóság vezetõje az NFÜ gazda-
sági vezetõjén keresztül terjeszti elõ egyetértésre a pénz-
ügyminiszter részére.

Elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

16. §

(1) Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv alcím (XIX/2/1), va-
lamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív prog-
ramok alcím (XIX/2/4) vonatkozásában – a (2), (3) és
(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel –

a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító
hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetõje vagy az
általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az OP IH vezetõje vagy
az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az OP IH vezetõje vagy az általa írás-
ban kijelölt személy.

(2) A KTK technikai segítségnyújtás jogcímcsoport
(XIX/2/1/6) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ elnöke vagy az
általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

(3) A Végrehajtás Operatív Program jogcímcsoport
(XIX/2/4/22) vonatkozásában
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a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ elnöke vagy az
általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

(4) Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program jog-
címcsoport (XIX/2/1/2) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetõje vagy az álta-
la írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az OP IH pénz-
ügyi vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal vezetõje vagy az általa írásban ki-
jelölt személy;

d) érvényesítõ: a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy, az
Ámr. 135. § (4) bekezdésében elõírt képzettséggel rendel-
kezõ személy;

e) utalványt ellenjegyzõ: az OP IH pénzügyi vezetõje
vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az OP IH vezetõje vagy az általa írás-
ban kijelölt személy.

17. §

(1) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés prog-
ramjai jogcímcsoport (XIX/2/2/1) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ Nemzetközi Együtt-
mûködési Programok Irányító Hatóságának (a továbbiak-
ban: NFÜ NEP IH) vezetõje vagy az általa írásban kijelölt
személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ NEP IH vezetõje
vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ NEP IH vezetõje vagy az általa
írásban kijelölt személy.

(2) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés jogcím-
csoport (XIX/2/2/2) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ Humán Erõforrás-
Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: NFÜ
HEP IH) vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ HEP IH vezetõje
vagy az általa kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ HEP IH vezetõje vagy az általa
írásban kijelölt személy.

18. §

A Területi Együttmûködés alcím (XIX/2/5) vonatkozá-
sában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ NEP IH vezetõje vagy
az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ NEP IH vezetõje
vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ NEP IH vezetõje vagy az általa
írásban kijelölt személy.

A 2004–2006 programozási idõszakban a Kohéziós
Alapból származó támogatásokhoz kapcsolódó
költségvetési elõirányzatok eljárási és hatásköri

szabályai

19. §

(1) A 2. cím 3. alcím Kohéziós Alap támogatásával
megvalósuló projektek esetében évente, illetve új projekt
indításakor vagy már folyamatban levõ projekt módosítá-
sakor a Kohéziós Alap közremûködõ szervezetnek az
Ámr. 72. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott és az
Ámr. 5. számú mellékletében részletezett „Finanszírozási
Alapokmány ISPA forrásból/Kohéziós Alapból Származó
Támogatással Megvalósuló Projektekre” dokumentumot
(a továbbiakban: Finanszírozási Alapokmány) kell a
(2) bekezdésben foglaltak szerint elkészíteni.

(2) A Finanszírozási Alapokmánnyal kapcsolatosan:
a) kitöltõ: a közremûködõ szervezet, illetve a kedvez-

ményezett vezetõje által írásban kijelölt személy;
b) ,,Kötelezettségvállaló aláírása” helyén aláíró: a

Finanszírozási Alapokmány 5. pontjában meghatározott
elõirányzat fölött rendelkezõ személy;

c) ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági vezetõje vagy az
általa írásban kijelölt személy;

d) jóváhagyó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.
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(3) Az (1) bekezdés szerint kitöltött dokumentum egy, a
Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
aláírt példányát a Kincstár az Ámr. 73. § (1) bekezdése
szerint megküldi a Kohéziós Alap Irányító Hatóságának
(a továbbiakban: KA IH).

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzatok
vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Finanszírozási Alapokmány
5. pontjában meghatározottak szerint a közremûködõ szer-
vezet vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Finanszírozási Alapok-
mány 7. pontjában a kitöltéskor meghatározott személy;

d) érvényesítõ: a közremûködõ szervezet vezetõje által
írásban kijelölt, az Ámr. 135. § (4) bekezdésében elõírt
képzettséggel rendelkezõ személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: a közremûködõ szervezet
pénzügyi vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: a közremûködõ szervezet vezetõje,
illetve a Finanszírozási Alapokmány 7. pontjában a kitöl-
téskor meghatározott személyek.

Egyéb uniós elõirányzatok eljárási és hatásköri
szabályai

20. §

Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló pro-
jektek jogcímcsoport (XIX/2/6/4) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Központi Pénzügyi és Szer-
zõdéskötõ Egység (a továbbiakban: KPSZE) igazgatója
vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segít-
ségnyújtás terhére indított TS NFÜ projektek esetében az
NFÜ elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a 242/2006. (XII. 5.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés r) pontjában meghatáro-
zott személy; a technikai segítségnyújtás terhére indított
TA NFÜ projektek esetében az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: a KPSZE vezetõje vagy az általa írás-
ban kijelölt személy.

21. §

(1) Az „EU DIRECT információs egységek hálózata”
elõirányzat célja a lakosság általános európai uniós tájé-
koztatása állandó ügyfélszolgálat, könyvtár fenntartásá-
val, valamint kitelepülésekkel.

(2) Az „Igazgatási Partnerség” elõirányzat célja, hogy
a partnerségek megkötésével együttmûködéseket hozzon
létre a tagállamok és a Bizottság cselekvési eszközei kö-
zött, és hogy koordinálja az Európai Unióról szóló infor-
mációs és kommunikációs tevékenységeiket egy közös
megegyezéssel elfogadott kommunikációs terv által,
amelynek végrehajtását minden fél vonatkozó forrásai
finanszírozzák.

(3) Az EU DIRECT információs egységek hálózata jog-
címcsoport (XIX/2/6/1), az Igazgatási Partnerség jogcím-
csoport (XIX/2/6/2) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a KPSZE igazgatója vagy az
általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a KPSZE igazgatója
vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: a KPSZE vezetõje vagy az általa írás-
ban kijelölt személy.

22. §

(1) A „Svájci Alap támogatásával megvalósuló projek-
tek” elõirányzat célja elsõsorban olyan fejlesztési területek
– biztonság, stabilitás, reformok, humánerõforrás- és tár-
sadalomfejlesztés, magánszektor támogatása, környezet-
védelem és infrastruktúra – támogatása, amelyek az elkö-
vetkezendõ években más forrásból nem lennének finan-
szírozhatók.

(2) A Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
jogcímcsoport (XIX/2/6/3) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ NEP IH vezetõje
vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági
vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ NEP IH vezetõje vagy az általa
írásban kijelölt személy.

Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok eljárási
és hatásköri szabályai

23. §

(1) A Közremûködõi intézményrendszer támogatása
elõirányzat célja a Nemzeti Fejlesztési Terv, az
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INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, vala-
mint az Európai Területi Együttmûködés lebonyolításához
kapcsolódó, közremûködõ szervezeti tevékenység támo-
gatása, továbbá kiegészítõ támogatás nyújtása a program-
végrehajtási tevékenységek felgyorsítása érdekében.

(2) A Közremûködõi intézményrendszer támogatása
jogcímcsoport (XIX/2/7/2) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az érintett, európai uniós
forrással rendelkezõ program irányító hatóságának veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

24. §

(1) Az EU-támogatások felhasználásához szükséges
technikai segítségnyújtás elõirányzat a közösségi támoga-
tások koordinálásával összefüggõ, az Európa Unió alapjai-
ból nem fedezett, nem elszámolható, azonban a programok
lebonyolításához elengedhetetlen tevékenységek kiadá-
sainak fedezetére szolgál.

(2) Az EU-támogatások felhasználásához szükséges tech-
nikai segítségnyújtás jogcímcsoport (XIX/2/7/1) vonatko-
zásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ szakmailag ille-
tékes fõosztályvezetõje vagy fõosztályvezetõ-helyettese;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

25. §

(1) A „Modernizációs és Euroatlanti Integrációs
Projektiroda támogatása” elõirányzat célja a PROMEI
Modernizáció és Euroatlanti Integrációs Projektiroda Kht.
mûködését biztosító támogatás folyósítása.

(2) A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt-
iroda támogatása jogcímcsoport (XIX/2/7/3) vonatkozá-
sában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

26. §

A KEOP derogációs projektek kamattámogatása jog-
címcsoport (XIX/2/7/4) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatóság vezetõje vagy az általa írás-
ban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

27. §

Az Uniós programok céltartalékai alcím (XIX/2/8) vonat-
kozásában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ elnöke vagy az
általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

28. §

A 2007-tõl induló egyedi projektek és komplex fejlesz-
tések elõkészítésének decentralizált támogatása jogcím-
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csoport (XIX/2/7/5) elõirányzat-maradvány vonatkozá-
sában

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Stratégiai és Értékelési
Fõosztály vezetõje vagy az általa írásban kijelölt szemé-
lyek;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

29. §

Az Ámr. 46. § (5) bekezdése alapján év közben megálla-
pított – e rendelet 16–18. §-ába nem értendõ – új elõirány-
zatok vonatkozásában:

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: az NFÜ elnöke vagy az
általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.

Záró rendelkezések

30. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá, a
XIX. EU Integráció fejezetbe tartozó egyes fejezeti keze-
lésû elõirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjérõl
szóló 9/2007. (III. 22.) MeHVM rendelet, az INTERREG
Közösségi Kezdeményezés programokból, valamint az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsat-

lakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági
és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból származó
támogatások hazai felhasználásának rendjérõl szóló
20/2007. (VIII. 2.) MeHVM rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Euró-
pai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, vala-
mint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközbõl szár-
mazó támogatásokhoz kapcsolódó egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 21/2007.
(VIII. 23.) MeHVM–FVM együttes rendelet.

31. §

A „2007-tõl induló EU nagyberuházások és komplex
programok elõkészítése” jogcímcsoport (XIX/2/7/6) elõ-
irányzat-maradványa tekintetében a 2007 utáni EU támo-
gatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások
elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásá-
nak szabályairól szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM rendelet
17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § Az 1. §-ban megjelölt elõirányzat tekintetében
a kötelezettségvállalással, valamint a kifizetések engedé-
lyezésével kapcsolatos hatáskörök a következõk:

a) kötelezettségvállaló: az NFÜ elnöke vagy az általa
írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzõje: az NFÜ gazda-
sági vezetõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: környezetvédelmi tárgyú
szerzõdések esetében a Környezetvédelmi Operatív Prog-
ramok Irányító Hatóság vezetõje, közlekedési tárgyú szer-
zõdések esetében – a „4. sz. fõút Monor–Pilis elkerülõ sza-
kasz építése” c. projekt kivételével – a Közlekedési Opera-
tív Programok Irányító Hatóság vezetõje, a „4. sz. fõút
Monor–Pilis elkerülõ szakasz építése” közlekedési tárgyú
projekt és az Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs 2010 új
egyedi projekt szerzõdései esetében a Regionális Fejlesz-
tés Operatív Programok Irányító Hatóság vezetõje vagy az
általuk írásban kijelölt személyek;

d) érvényesítõ: az NFÜ gazdasági vezetõje által írásban
kijelölt személy;

e) utalványozást ellenjegyzõ: az NFÜ gazdasági veze-
tõje vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: az NFÜ elnöke vagy az általa írásban
kijelölt személy.”

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Melléklet az 1/2008. (V. 24.) NFGM rendelethez

Intézkedések, komponensek, illetve kedvezményezettek, amelyek esetében, illetve amelyek számára
fejlesztési támogatás pályáztatás nélkül nyújtható

Elõirányzat
(Prioritás)

Intézkedés/komponens Kedvezményezett

Regionális Operatív Program

A humánerõforrás-fejlesztés regioná-
lis dimenziójának erõsítése

3.1. A helyi közigazgatás és a civil
szervezetek kapacitásépítése
1. Komponens: A helyi közigazgatás
kapacitásépítése képzési programok
révén

Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont; regionális közigazgatási
hivatalok

3.1. A helyi közigazgatás és a civil
szervezetek kapacitásépítése
2. Komponens: A területfejlesztés-
ben érintett intézmények, valamint
a civil szereplõk kapacitásépítése

VÁTI Kht.

3.1. A helyi közigazgatás és a civil
szervezetek kapacitásépítése
3. Komponens: Regionális és kistér-
ségi szintû együttmûködések ösztön-
zése

Regionális fejlesztési ügynökségek,
Balaton Integrációs Kht.

3.2. Helyi foglalkoztatási kezdemé-
nyezések támogatása
3. Komponens: A helyi foglalkozta-
tási kezdeményezések hosszú távú
fenntarthatóságához szükséges szak-
mai kapacitások kiépítése és megerõ-
sítése

Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány

3.4. Régióspecifikus szakmai képzé-
sek támogatása
1. Komponens: A regionális munka-
erõ-piaci kereslet és kínálat közötti
összhang erõsítése

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
kereskedelmi és iparkamarák

3.4. Régióspecifikus szakmai képzé-
sek támogatása
2. Komponens: Szakképzési és szak-
mai továbbképzési programok
lebonyolítása

VÁTI Kht.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Beruházásösztönzési elõirányzat 1.3. Pro-aktív beruházásösztönzési
tanácsadás

ITD Hungary Nonprofit Közhasznú
Zrt. (ITD Hungary Zrt.)

Kis- és középvállalkozások fejlesz-
tése elõirányzat

2.2. Vállalkozói kultúra és ismeretek
fejlesztése /
2.2.1. Alapszintû tanácsadás kompo-
nens

Helyi vállalkozói központok
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Elõirányzat
(Prioritás)

Intézkedés/komponens Kedvezményezett

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Környezetvédelmi elõirányzat 1.5. Természetvédelem és fenntart-
ható árvízvédelem

1.5. nemzeti park igazgatóságok,
környezetvédelmi és vízügyi igazga-
tóságok, Vízügyi és Környezetvé-
delmi Központi Igazgatóság

1.6. A levegõszennyezés és a zajter-
helés mérése

1.6. Környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõségek;
Budapest Fõváros Önkormányzata;
Környezetvédelmi és Vízgazdálko-
dási Kutató Intézet

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
elõirányzat

2.1. A fõúthálózat mûszaki színvona-
lának emelése

2.1. NIF Zrt.

2.2. Környezetbarát közlekedési
infrastruktúra fejlesztése

2.2. MÁV Zrt.; Észak-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (ÉDUKÖVIZIG), Mahart-Sza-
badkikötõ Zrt.

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program

Aktív munkaerõ-piaci politikák támo-
gatása

1.1. A munkanélküliség megelõzése
és kezelése /
1.1.1. Munkanélküli és inaktív sze-
mélyek tartós munkanélkülivé válásá-
nak megelõzése, munkaerõ-piaci
integrációjuk elõsegítése

Regionális munkaügyi központok

1.2. ÁFSZ modernizációja /
1.2.1. ÁFSZ modernizációja

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,
továbbá regionális munkaügyi köz-
pontok

Társadalmi kirekesztés elleni küzde-
lem a munkaerõpiacra történõ belépés
segítségével

2.1. Hátrányos helyzetû tanulók
esélyegyenlõségének biztosítása az
oktatási rendszerben /
2.1.1. A hátrányos helyzetû, elsõsor-
ban a roma és sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók oktatásában érin-
tett szakemberek képzése, az integrá-
ciós oktatással kapcsolatos oktatási
programok kifejlesztése

„SuliNova” Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Közhasznú
Társaság (jogutódlás után: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht.)

2.2. A társadalmi befogadás elõsegí-
tése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével, valamint a
szociális és munkaügyi szolgáltatások
együttmûködési modelljének kidolgo-
zásával

Szociálpolitikai és Munkaügyi Inté-
zet, Foglalkoztatási és Szociális Hiva-
tal
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Elõirányzat
(Prioritás)

Intézkedés/komponens Kedvezményezett

Egész életen át tartó tanulás és alkal-
mazkodóképesség támogatása

3.1. Az egész életen át tartó tanulás-
hoz szükséges készségek, képességek
és kompetenciák fejlesztése /
3.1.1. Pedagógusok és oktatási szak-
értõk felkészítése kompetencia alapú
képzés és oktatás feladataira

„SuliNova” Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Közhasznú
Társaság (jogutódlás után: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht.), Okta-
táskutató és Fejlesztõ Intézet, Educa-
tio Társadalmi Szolgáltató Kht.

3.2. A szakképzés tartalmi, módszer-
tani és szerkezeti fejlesztése /
3.2.1. Új szakképzési szerkezet kiala-
kítása

Nemzeti Szakképzési és Felnõttkép-
zési Intézet, Educatio Társadalmi
Szolgáltató Kht., Apertus Közalapít-
vány

3.5. A felnõttképzés rendszerének
fejlesztése /
3.5.1. Korszerû felnõttképzési mód-
szerek kidolgozása és alkalmazása

Nemzeti Szakképzési és Felnõttkép-
zési Intézet, Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal, Regionális Képzõ
Központok

3.5. A felnõttképzés rendszerének
fejlesztése /
3.5.2. Intézményhálózat kialakítása a
hátrányos helyzetû felnõttek digitális
oktatásának és szakmai képzésének
támogatására és foglalkoztatásuk elõ-
segítésére

Apertus Közalapítvány

3.5. A felnõttképzés rendszerének
fejlesztése /
3.5.3. Lépj egyet elõre

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Az oktatási, szociális és egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése

4.3. Egészségügyi infrastruktúra fej-
lesztése az elmaradott régiókban /
4.3.1. Regionális egészségcentrum
modellintézmény létrehozása

Debreceni Egyetem Orvos és Egész-
ségtudományi Centrum

Végrehajtás Operatív Program

1. A támogatások felhasználásáért
felelõs központi és horizontális intéz-
mények mûködtetése és fejlesztése

1.1. A támogatások felhasználásáért
felelõs központi intézmények kapaci-
tásának biztosítása;
1.2. Az intézményrendszer egészé-
nek felkészülését segítõ képzési,
humánerõforrás menedzsment progra-
mok kidolgozása és végrehajtása

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Pénzügyminisztérium, Nemzeti Prog-
ramengedélyezõ Iroda, Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal, Magyar Állam-
kincstár, Magyar Vállalkozásfejlesz-
tési Kft., PROMEI Modernizáció és
Euroatlanti Integrációs Projektiroda
Kht.
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Elõirányzat
(Prioritás)

Intézkedés/komponens Kedvezményezett

2. A támogatások minõségi felhasz-
nálásához szükséges eszközrendszer

2.1. Az EU elõírásainak megfelelõ,
egyben az intézményrendszerben dol-
gozók munkáját támogató IT rendszer
fejlesztése;
2.2. Fejlesztési programok értékelé-
se, a folyamatos értékelés rendszeré-
nek mûködtetése, tanulmányok,
útmutatás;
2.3. A lehetséges kedvezményezettek
és a szélesebb közvélemény tájékoz-
tatása;
2.4. Lehetséges kedvezményezettek
felkészítése, szakértõi hálózat a minõ-
ségi projektek elõkészítése és megva-
lósítása érdekében

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Technikai segítségnyújtás Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Pénzügyminisztérium, Nemzeti Prog-
ramengedélyezõ Iroda

A 3-as számú fõforgalmi út melletti
lakóterület zaj elleni védelme

Budapest Fõváros Önkormányzata

A határon átnyúló együttmûködés fej-
lesztése a magyar–ukrán határon

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Közhasznú Társaság

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

AVOP Technikai Segítségnyújtás AVOP Technikai Segítségnyújtás FVM, Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
2/2008. (V. 29.) NFGM–PM

együttes rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtható

KKV támogatások felhasználására,
valamint a forráskezelõ szervezetre vonatkozó különös

szabályokról

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-
sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fej-
lesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában
és a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában fog-
lalt feladatkörben a következõket rendeljük el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) E rendelet célja, hogy a mikro-, kis- és középvállal-
kozás kölcsönhöz, tõkéhez és egyéb formában megvaló-
suló finanszírozáshoz történõ hozzáférésének elõsegítése
érdekében az európai uniós forrásokból támogatott pénz-
ügyi eszközök felhasználásának végrehajtására vonatko-
zó különös szabályokat megállapítsa.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a pénzügyi eszközökre
vonatkozó európai uniós források felhasználásának pénz-
ügyi lebonyolításában és ellenõrzésében részt vevõ, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 1. §
(2) bekezdés a) és m) pontjában meghatározott szerveze-
tekre, a forráskezelõ szervezetre, a közvetítõkre, a ked-
vezményezettekre és az adóhatóságra.

(3) E rendelet alkalmazásában adóhatóság az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak a közvetítõ vagy a ked-
vezményezett állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhe-
lye, szokásos tartózkodási helye, illetõleg székhelye, ennek
hiányában telephelye szerint illetékes területi szerve.



Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. finanszírozási keret: a Gazdaságfejlesztési Operatív

Program 4. pénzügyi eszközök prioritásra és a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program 1.3. intézkedésre vonatko-
zó kötelezettségvállalások mindenkori támogatási keret-
összegei, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a fi-
nanszírozási szerzõdés szerint a forráskezelõ szervezet
rendelkezésére bocsát;

2. finanszírozási szerzõdés: a 2007–2013 programo-
zási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabá-
lyairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2006. (XII. 8.)
Korm. rendelet] 12/A. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség és a forráskezelõ szervezet között
létrejött szerzõdés;

3. forráskezelõ szervezet: a 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés t) pontjában meghatározott szer-
vezet;

4. kedvezményezett: a forráskezelõ szervezet által ke-
zelt bármely program szerint finanszírozásra jogosult mik-
ro-, kis- és középvállalkozás;

5. kezesség: jelenti a kezességet, a garanciát és viszont-
garanciát is;

6. közvetítõ: olyan szervezet vagy személy, amely a
közvetítõi szerzõdések alapján a kedvezményezettek javá-
ra a velük megkötött hitel-, kölcsön-, kezességi szerzõdé-
sek vagy tõkebefektetésre irányuló szerzõdések feltételei-
be beépített, visszatérítendõ támogatást közvetít;

7. közvetítõi szerzõdés: a forráskezelõ szervezet által
kezelt programmal összefüggésben a közvetítõ és a forrás-
kezelõ szervezet között létrejött szerzõdés, amely tartal-
mazza a termék nyújtásának és felhasználásának részletes
szabályait;

8. lehívási értesítés: a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló olyan bizonylat, amellyel a forráskezelõ
szervezet kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségnél a finanszírozási keret terhére történõ kifizetést a
programszámlára, és amely az Igazoló Hatóság számára az
Európai Bizottsággal történõ elszámolás alapját képezi;

9. pénzügyi eszköz: a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rende-
let 2. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott fogalom;

10. program: a forráskezelõ szervezet által, a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium véleményének
figyelembevételével kidolgozott és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által – a finanszírozási szerzõdés szerint – jó-
váhagyott, olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó prog-
ram, amelynek célja a finanszírozási keretbõl megvalósuló
KKV finanszírozás végrehajtása;

11. programszámla: a Magyar Államkincstár által a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint számlajogosult javá-
ra vezetett, a programok finanszírozására szolgáló elkülö-
nített számla, amely felett a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség a forráskezelõ szervezetnek a finanszírozási szerzõdés
szerint rendelkezési jogot biztosít;

12. termék: a közvetítõ által a kedvezményezettnek kí-
nált pénzügyi eszköz, amelynek feltételeirõl a közvetítõ és
a kedvezményezett a közöttük létrejött hitel-, kölcsön-, ke-
zességi szerzõdésben vagy tõkebefektetésre irányuló szer-
zõdésben állapodik meg.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmak értelme-
zésére az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Euró-
pai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó álta-
lános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések meg-
állapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, vala-
mint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló
1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vég-
rehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló,
2006. december 8-i 1828/2006/EK rendeletben és a
2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendsze-
rek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: R.) foglaltak az irányadók.

A programok kidolgozása és jóváhagyása

3. §

(1) A forráskezelõ szervezet feladata a pénzügyi eszkö-
zökre vonatkozó programok kidolgozása a közvetítõk út-
ján támogatható KKV finanszírozás elõmozdítása érdeké-
ben, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium vé-
leményének figyelembevételével. A programok feltételei
között meg kell határozni különösen a közvetítõk által kí-
nált termékek útján a kedvezményezettek javára nyújtott,
illetve nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeit.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladata, hogy fe-
lülvizsgálja és egyetértése esetén jóváhagyja a forráskeze-
lõ szervezet által kidolgozott minden egyes program felté-
teleit.

4. §

A forráskezelõ szervezet az operatív program keretében
megvalósuló programok végrehajtása érdekében a finan-
szírozási keretbõl forrást hív le és helyez ki.
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A közvetítõk kiválasztása

5. §

(1) A közvetítõk kiválasztására irányuló pályázati felhí-
vások tervezetét a forráskezelõ szervezet készíti el, majd a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyását követõen – a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében, illetve kezesség-
vállalás esetén a saját nevében – a pályázati felhívást köz-
zéteszi.

(2) A közvetítõk kiválasztására programonként olyan
nyilvános pályázatot kell kiírni, amely biztosítja a pályázat
átláthatóságát, a verseny tisztaságát és az ajánlattevõk
esélyegyenlõségét.

6. §

(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat elõkészí-
téséhez összeállított útmutatót és a közvetítõi szerzõdés
tervezetét.

(2) Az útmutató, illetve a mellékletét képezõ közvetítõi
szerzõdésminta tartalmazza különösen a következõket:

a) a közvetítõre vonatkozó feltételeket,
b) a közvetítõ által közvetítendõ forrás kihelyezésének

feltételeit,
c) a közvetítõi pályázat elbírálásának rendjét,
d) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,
e) pályázathoz csatolandó mellékletek listáját,
f) a további részletes információk elérhetõségét,
g) a közvetítõi összeférhetetlenség szabályait.

(3) A forráskezelõ szervezet köteles biztosítani, hogy a
pályázók a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolat-
ban kérdéseket tehessenek fel, és azokra legkésõbb 8 na-
pon belül tájékoztatást kapjanak.

(4) A pályázati felhívást, továbbá a pályázati útmutató-
ban foglaltakkal kapcsolatban kapott kérdésekre adott vá-
laszokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvánosságra
hozza a honlapján.

7. §

(1) A közvetítõk pályázatainak értékelését értékelõ bi-
zottság végzi. Az értékelõ bizottság a közvetítõk kiválasz-
tására, az adott közvetítõ javára vagy rá tekintettel a finan-
szírozási keretbõl lehívható összegre és annak módosításá-
ra vonatkozóan javaslatot fogalmaz meg.

(2) Az értékelõ bizottság összetételét és mûködésének
szabályait a forráskezelõ szervezet javaslatára a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség határozza meg. A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által kijelölt személyek az értékelõ bizott-
ság munkájában tagként részt vesznek. Az értékelõ bizott-
ság a pályázatok értékelésének eredményét a Nemzeti Fej-

lesztési Ügynökség elé terjeszti. Ennek alapján a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség dönt a közvetítõi pályázatok elbírá-
lásáról.

(3) A közvetítõi pályázatok elbírálására – a pályázat be-
érkezésétõl a pályázat elbírálásáról hozott döntésrõl szóló
értesítésig, ide nem számítva a hiánypótlás határidejét – a
pályázati felhívásban meghatározott határidõ áll rendelke-
zésre, amely 75 napnál hosszabb nem lehet. Amennyiben a
pályázat jellege indokolja, a határidõt a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meg-
hosszabbíthatja.

A közvetítõi szerzõdés

8. §

(1) A közvetítõk útján a kedvezményezettek javára jut-
tatott támogatások feltételeit, a termék nyújtásának és fel-
használásának részletes szabályait a közvetítõi szerzõdés-
ben kell rögzíteni.

(2) A forráskezelõ szervezet a közvetítõi szerzõdéseket
a közvetítõvel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében
köti meg, kivéve a forráskezelõ szervezet kezességvállalá-
sát. A forráskezelõ szervezet a kezességvállalást a saját ne-
vében nyújtja a közvetítõk javára a kedvezményezettek-
nek nyújtott hitel-, kölcsön-, kezességi szerzõdésbõl vagy
tõkebefektetésre irányuló szerzõdésbõl származó követe-
léseik biztosítására vagy azokra vonatkozóan az ilyen kö-
vetelést biztosító harmadik személy javára.

(3) A közvetítõk hitel-, kölcsön-, kezességi szerzõdése-
ket vagy tõkebefektetésre irányuló szerzõdéseket kötnek a
kedvezményezettekkel a programok feltételei szerint. A
közvetítõk kötelesek biztosítani, hogy a kedvezményezet-
tek megfeleljenek a programok feltételeinek.

Programszámla

9. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondoskodik
minden programra vonatkozóan külön programszámla
megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. Egy program-
ra több programszámla is nyitható, amennyiben ezt a prog-
ramon belüli esetleges eltérõ feltételek alkalmazásának
jobb nyomon követhetõsége indokolja.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosítja, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott prog-
ramra elõirányzott és a forráskezelõ szervezet által a finan-
szírozási keretbõl a finanszírozási szerzõdésnek megfele-
lõen lehívott összeg a megfelelõ programszámlán a forrás-
kezelõ szervezet rendelkezésére álljon.
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(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a programszámla
felett a forráskezelõ szervezetnek rendelkezési jogot bizto-
sít. A programszámla feletti rendelkezési jogosultságot két
bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A programszámlának az év végén is maradhat
egyenlege. A programszámla forgalmáról a Magyar Ál-
lamkincstár a bankszámlakivonatot két eredeti, sorszámo-
zott példányban állítja ki, amelynek elsõ példányát a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség részére, második példányát pe-
dig a forráskezelõ szervezet részére, a jóváírást vagy terhe-
lést követõ két munkanapon belül küldi meg.

(5) A programszámlán nyilvántartott pénzeszköz az ál-
lamháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja alapján idegen
pénzeszköznek minõsül.

(6) A forráskezelõ szervezet a programszámla forgal-
mára vonatkozóan az idegen pénzeszközök változását
eredményezõ gazdasági eseményekrõl, azoknak a követe-
lésekre és a kötelezettségekre gyakorolt hatásáról is köte-
les a valóságnak megfelelõen, folyamatosan, zárt rend-
szerben, áttekinthetõen elszámolni, illetve azt analitikus
nyilvántartással alátámasztani, továbbá negyedévente, az
adott negyedévet követõ hónap 10. napjáig a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség részére, az általa meghatározottak sze-
rint az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötele-
zettségéhez és az Ámr. elõírása szerint készítendõ idõközi
mérlegjelentésekhez adatot szolgáltatni.

Források biztosítása a programszámlákon

10. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a forráskezelõ
szervezet számára biztosítja a finanszírozási keretbõl a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott program
végrehajtására jóváhagyott forrás összegét. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a forráskezelõ szervezet javaslatára
vagy saját kezdeményezésbõl is az egyes programokra jó-
váhagyott források között átcsoportosíthat a már megkö-
tött közvetítõi szerzõdések forrásigényének figyelembe-
vételével.

(2) A forráskezelõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség által jóváhagyott programok, illetve a már megkö-
tött közvetítõi szerzõdések forrásigényének figyelembe-
vételével minden hónap 5. napjáig megküldi a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek az arra vonatkozó kifizetési
elõrejelzését, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl
elõreláthatólag mekkora összeget kér kifizetni a program-
számlára. A forráskezelõ szervezet az adott program vég-
rehajtására jóváhagyott összeget részletekben, az általa
adott havi elõrejelzések alapján hívhatja le.

(3) A forráskezelõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség által elfogadott programra jóváhagyott összegbõl a
már megkötött közvetítõi szerzõdések forrásigényének
megfelelõ összeget lehívhatja a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségnek címzett lehívási értesítés, valamint a lehívási
értesítéshez csatolt, a finanszírozási szerzõdésben megha-
tározott mellékletek átadásával. A forráskezelõ szervezet a
lehívási értesítéseket folyamatos sorszámmal látja el. A le-
hívási értesítésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia
kell:

a) a „lehívási értesítés” megnevezést,
b) annak a programszámlának a számát, amelyre a for-

ráskezelõ szervezet a forrás jóváírását kéri,
c) a lehívott összeget,
d) a lehívott összeg kifizetésének kért értéknapját,
e) a lehíváshoz kapcsolódó program megjelölését,
f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a programot jóvá-

hagyó döntésének számát és keltét,
g) a forráskezelõ szervezet nyilatkozatát arról, hogy a

lehívási értesítés napján a finanszírozási szerzõdés alapján
teljesítendõ valamennyi elõfeltétel teljesült,

h) a lehívási értesítés keltezését és
i) a forráskezelõ szervezet cégszerû aláírását.

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szabályszerû le-
hívási értesítésben megjelölt összeget a forráslehívási fo-
lyamat során az elõirányzat-felhasználási keretszámláról a
lebonyolítási számlára, majd onnan a megfelelõ program-
számlára fizeti ki. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a for-
rást a szabályszerû lehívási értesítés beérkezésétõl számí-
tott 10 munkanapon belül utalja át a programszámlára,
amennyiben az adott hónapban lehívott összeg összesen
nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott havi ki-
fizetési elõrejelzésben jelzett összeget.

(5) A forráskezelõ szervezet – a közvetítõi szerzõdések-
ben megfelelõ kikötések érvényesítésével – biztosítja,
hogy a programszámlán lévõ források a lehetõ legrövidebb
idõn belül kifizetésre kerüljenek a kedvezményezettek ré-
szére.

11. §

(1) A lebonyolítási számláról kifizetést a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség kezdeményezhet, amennyiben a meg-
elõzõ munkafázisok megtörténtek, továbbá a lehívási érte-
sítésben kapott adatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
rögzítette az Egységes Monitoring Információs Rendszer-
ben (a továbbiakban: EMIR).

(2) A finanszírozási szerzõdésben elõ kell írni a forrás-
kezelõ szervezet által teljesítendõ adatszolgáltatás körét.
A forráskezelõ szervezet az EMIR helyett a saját pénzügyi
számlavezetési és jelentési feladatokat ellátó informatikai
rendszerét használja. A forráskezelõ szervezet a finanszí-
rozási szerzõdés teljesítésének ellenõrzése érdekében a
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek havonta írásban be-
számol:

a) a finanszírozási keretbõl lehívott és még a program-
számlára vissza nem utalt források mértékérõl programon-
ként adott bontásban;

b) a megkötött közvetítõi szerzõdések teljesítésének
elõrehaladásáról;

c) a kockázatvállalás teljesítményérõl és a kockázatvál-
lalás szempontjából lényeges eseményekrõl (pl. a kölcsön
közvetítõ általi minõsítésérõl, a kezesség beváltására vo-
natkozó adatokról);

d) a közvetítõk által elkövetett szabálytalanságokról
szabálytalansági jelentés formájában;

e) a kedvezményezettek által elkövetett nemteljesítés-
rõl és más szerzõdésszegésekrõl; és

f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kért bármely
egyéb adatról vagy eseményrõl.

(3) A programszámlára költségvetési forrásból csak
olyan kifizetés kezdeményezhetõ, amelyhez kapcsolódó
közösségi hozzájárulás rendezését az Igazoló Hatóság – az
uniós forrásnak a vonatkozó operatív program forint bank-
számláin történõ rendelkezésre állása esetén – még a fo-
lyósítás évében az R.-ben meghatározott határidõk figye-
lembevételével teljesíteni tudja.

(4) A forráskezelõ szervezet a kiválasztott közvetítõk
részére a közvetítõi szerzõdésben meghatározott keret-
összeg erejéig, meghatározott részletekben utalja át az igé-
nyelt forrásrészt.

12. §

(1) Amennyiben a lehívási értesítés vagy az ahhoz csa-
tolt, e rendeletben vagy a finanszírozási szerzõdésben
meghatározott melléklet hiányos vagy hibás, a beérkezés-
tõl számított 15 naptári napon belül legfeljebb 30 naptári
napos határidõ kitûzésével, az adott értesítésben szereplõ
valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypót-
lásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a forráskezelõ
szervezetet. Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javí-
tására a határidõ elteltétõl számított 8 naptári napon belül
nem kerül sor, az a lehívási értesítés elutasítását eredmé-
nyezi, ez esetben további lehívásnak nincs helye.

(2) Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illet-
ve folyamatba épített ellenõrzése során szabálytalanság
alapos gyanúja merül fel a forráskezelõ szervezet, illetõleg
a közvetítõ vonatkozásában, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség a forrás kifizetését felfüggesztheti.

(3) A forráskezelõ szervezet által a hiánypótlásra igény-
be vett idõtartam a 10. § (4) bekezdésében meghatározott
idõszakba nem számít bele.

A forrás felhasználása

13. §

(1) A finanszírozási keretbõl lehívott összeget a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség kizárólag a programszámlára fi-

zetheti ki. A programszámlára átutalt összeget a forráske-
zelõ szervezet – a kezességvállalás esetét kivéve – kizáró-
lag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott
közvetítõnek fizetheti ki, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljá-
ból a közvetítõi szerzõdés rendelkezései szerint.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a forráskezelõ
szervezet által vállalt kezesség teljes összege fedezetének
megfelelõ összeget a program elõrehaladásának megfelelõ
ütemben a forráskezelõ szervezet által benyújtott lehívási
értesítés alapján a megfelelõ programszámlára kifizeti és
azon tartja, kivéve amennyiben forrást más programra át-
csoportosít. A kezességvállalás fedezetéül szolgáló prog-
ramszámla felett a forráskezelõ szervezet szabadon rendel-
kezhet a finanszírozási szerzõdés rendelkezései szerint. A
kezesi kifizetéseket a forráskezelõ szervezet a saját bank-
számlájáról teljesíti.

(3) A forráskezelõ szervezet által vállalt kezesség érvé-
nyesítése esetén a forráskezelõ szervezet az esetleges meg-
térítési igényt saját nevében érvényesíti, vagy a megbízott-
jaként eljáró közvetítõvel érvényesítteti, vagy a megtéríté-
si igényt harmadik személy vevõ részére értékesítheti.

(4) A programszámlára visszautalt forrást a forráskeze-
lõ szervezet a finanszírozási szerzõdés feltételeinek meg-
felelõen ismételten felhasználhatja.

Hitelesítés

14. §

A finanszírozási szerzõdés teljesítésének és a finanszí-
rozási keret felhasználásának hitelesítése a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség feladata.

15. §

(1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek gondoskodnia kell a forráske-
zelõ szervezet által benyújtott valamennyi jelentés, nyilat-
kozat és bizonylat dokumentumalapú, formai és tartalmi
ellenõrzésének lefolytatásáról.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentumalapú
ellenõrzés a lehívási értesítés és annak mellékletei (a for-
ráskezelõ szervezet alapító okirata, cégkivonata, aláírási
címpéldányok stb.) ellenõrzésébõl áll.

(3) A bekért bizonylatoktól függõen a dokumentumala-
pú ellenõrzések keretében legalább a következõket kell el-
lenõrizni:

a) a programnak az akcióterv és a finanszírozási szer-
zõdés szerinti megfelelõ elõrehaladását,

b) azt, hogy a benyújtott lehívási értesítés az operatív
program keretében jóváhagyott pénzügyi eszközök végre-
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hajtására irányuló program kapcsán merült fel, és megfelel
a program célkitûzéseinek,

c) a forráskezelõ szervezet köztartozás-mentességét az
EMIR-en keresztül,

d) valamint azt, hogy a benyújtott lehívási értesítés
összhangban van a finanszírozási szerzõdéssel és a havi ki-
fizetési elõrejelzéssel, valamint az elszámolhatósági sza-
bályokkal.

16. §

(1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek gondoskodnia kell a forráske-
zelõ szervezetnél a programok megvalósításának helyszíni
ellenõrzésérõl.

(2) A helyszíni ellenõrzések során a forráskezelõ szer-
vezetnél ellenõrizni kell különösen:

a) a programnak az akcióterv és a finanszírozási szer-
zõdés szerinti megfelelõ elõrehaladását,

b) a forráskezelõ szervezet által benyújtott beszámolók
és a program tényleges elõrehaladásának összhangját,

c) hogy a forráskezelõ szervezet által a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség részére teljesített adatszolgáltatás
összhangban áll-e a közvetítõk által a forráskezelõ szerve-
zet részére teljesített adatszolgáltatással,

d) a nyilvánosságra és a tájékoztatásra vonatkozó kö-
zösségi szabályok betartását, továbbá

e) a jogszabályok, valamint a hatékony és célszerû mû-
ködés követelményeinek betartását.

(3) A folyamatba épített ellenõrzéseket (ideértve a do-
kumentumalapú ellenõrzéseket és a kockázatelemzésre,
mintavételezésre alapozott helyszíni ellenõrzéseket) meg-
felelõen dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát,
az ellenõrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok
és hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

(4) A forráskezelõ szervezet a közvetítõi szerzõdések-
ben köteles kikötni az arra vonatkozó jogát, hogy a közve-
títõknél helyszíni ellenõrzést végezhet. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség a helyszíni ellenõrzés jogát magához
vonhatja, és a közvetítõknél maga is közvetlenül ellenõriz-
heti a közvetítõi szerzõdések betartását.

17. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minden hónap
10. napjáig hitelesítési jelentést állít ki, melyben nyilatko-
zik arról, hogy a megelõzõ hónapban jóváhagyott, az
EMIR-ben rögzített és a programszámlára utalt támogatási
összeggel kapcsolatos 15. § szerinti dokumentumalapú el-
lenõrzéseket, továbbá a nyilatkozatában meghatározott, a
16. § szerinti helyszíni ellenõrzéseket elvégezte. A hitele-
sítési jelentést az államháztartásért felelõs miniszter által
meghatározott formában és tartalommal kell elkészíteni.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kiállított hitele-
sítési jelentést 5 munkanapon belül továbbítja az Igazoló
Hatóság részére.

Szabálytalanságok kezelése

18. §

(1) E rendelet alkalmazásában szabálytalanságnak mi-
nõsül az is, ha a forráskezelõ szervezet megszegi a jogsza-
bályban vagy a finanszírozási szerzõdésben, illetõleg a
közvetítõ megszegi a jogszabályban vagy a közvetítõi
szerzõdésben a közösségi forrás kihelyezésére vonatko-
zóan elõírt kötelezettségét.

(2) A kedvezményezett nemteljesítése vagy más szerzõ-
désszegése esetén a közvetítõ köteles az esetet kivizsgálni,
és a szerzõdésszerû teljesítés érvényesítéséhez szükséges
intézkedéseket megtenni. A szerzõdésszegésrõl a közvetí-
tõ a forráskezelõ szervezetnek a közvetítõi szerzõdésben
foglaltak szerint havonta, továbbá a forráskezelõ szervezet
kérésére azonnal beszámol. E beszámoló alapján teljesíti a
forráskezelõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
felé a 11. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti beszámolá-
si kötelezettségét.

(3) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése ér-
dekében a forráskezelõ szervezet vezetõi kijelölik a sza-
bálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs
szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: sza-
bálytalanságfelelõs).

(4) A szabálytalanságfelelõs a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség szabálytalanságfelelõsével együttmûködik, és ré-
szére adatokat szolgáltat annak érdekében, hogy a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség szabálytalanságfelelõse az
R.-ben elõírt feladatait el tudja látni, különös tekintettel a
szabálytalanságok nyilvántartására és a szabálytalansá-
gokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállítására.

19. §

(1) A forráskezelõ szervezet a szabálytalansági vizsgá-
lat elindításáról két munkanapon belül írásban értesíti a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. A forráskezelõ szerve-
zetnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának
jogát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség annak a vele tör-
tént közlését követõ 3 munkanapon belül magához vonhat-
ja. Ebben az esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
döntésérõl írásban értesíti a forráskezelõ szervezet vezetõ-
jét, és egyúttal kéri a rendelkezésre álló dokumentumok
megküldését.

(2) A forráskezelõ szervezet szabálytalanságfelelõse a
rendelkezésre álló dokumentumokat – másolat megtartása
mellett – az (1) bekezdés szerinti megkereséstõl számított
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5 munkanapon belül megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségnek.

A jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû
vagy szerzõdésellenes módon felhasznált támogatások

behajtásának eljárási rendje

20. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosítja, hogy a
forráskezelõ szervezet által szabálytalanul lehívott támo-
gatási összegek a forráskezelõ szervezettõl behajtásra ke-
rüljenek. A behajtott összeget a lebonyolítási számlán tör-
ténõ jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül a megfelelõ fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.
Amennyiben a visszafizetett támogatás összege korábban
az Igazoló Hatóságtól lehívásra került, akkor a behajtott
összeg közösségi támogatási részét a fejezeti kezelésû elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlán történõ jóváírásáról
szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munka-
napon belül kell visszautalni az Igazoló Hatóság bank-
számlájára.

(2) A forráskezelõ szervezet két munkanapon belül írás-
ban értesíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget az általa
feltárt, a közvetítõt érintõ szabálytalanságról. A forráske-
zelõ szervezet biztosítja, hogy a közvetítõnek szabálytala-
nul kifizetett, illetõleg a közvetítõ által szabálytalanul fel-
használt (kihelyezett) források a közvetítõtõl behajtásra
kerüljenek. A behajtott összeget a programszámlára, a
programszámláról a lebonyolítási bankszámlára, majd on-
nan az (1) bekezdés szerint kell visszautalni.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rögzíti az
EMIR-ben a szabálytalanságokra vonatkozó adatokat az
R. 37. §-ában elõírtak szerint.

(4) A közvetítõ két munkanapon belül írásban értesíti a
forráskezelõ szervezetet az általa feltárt, a kedvezménye-
zettek által elkövetett nemteljesítésrõl vagy más szerzõ-
désszegésrõl. A közvetítõ biztosítja, hogy a kedvezménye-
zettnek a nemteljesítés vagy más szerzõdésszegés révén
kifizetett, illetõleg a kedvezményezett által így felhasznált
források a kedvezményezettõl behajtásra kerüljenek. A be-
hajtott összeget a közvetítõ a közvetítõi szerzõdés rendel-
kezései szerint a forráskezelõ szervezet értesítése mellett
ismételten kihelyezheti.

21. §

(1) Amennyiben a kifizetett forrás (támogatás) részben
vagy egészben történõ visszafizetésérõl kell intézkedni,

a) a kedvezményezettet terhelõ visszafizetési kötele-
zettségre vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a
közvetítõ jár el,

b) a közvetítõt terhelõ visszafizetési kötelezettségre
vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a forráske-
zelõ szervezet jár el, és

c) a forráskezelõ szervezetet terhelõ visszafizetési kö-
telezettségre vonatkozó követelés érvényesítése érdeké-
ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jár el.

(2) A forráskezelõ szervezet elállhat a közvetítõi szer-
zõdéstõl, ha a közvetítõ ellen felszámolás, csõd-, végelszá-
molási vagy az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére
irányuló eljárás indult.

(3) Amennyiben a forráskezelõ szervezet vagy a közve-
títõ visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben foglalt
feltételei bekövetkeznek, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség, illetõleg a forráskezelõ szervezet a visszafizetés oká-
nak megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségé-
nek teljesítésére.

(4) Amennyiben a forráskezelõ szervezet, illetve a köz-
vetítõ visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben
megadott határidõben nem, vagy csak részben tesz eleget,
és a benyújtott azonnali beszedési megbízás eredményte-
len, az illetékes adóhatóságot a visszakövetelt összeg adók
módjára történõ behajtásának megindítása érdekében a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetõleg a forráskezelõ
szervezet keresi meg, és ezzel egyidejûleg a megkeresés
tényérõl az érintett szervezetet is értesíti. Amennyiben az
adóvégrehajtás során bírósági végrehajtó jár el, az adóha-
tóság errõl értesíti a behajtást kezdeményezõ szervezetet.

22. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, illetve a forrás-
kezelõ szervezetet mint megkeresõt terheli az adózás rend-
jérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
161. § (2) bekezdése szerinti végrehajtási költségmini-
mum elõlegezése.

(2) Amennyiben az adók módjára történõ behajtás ered-
ménytelen, errõl az adóhatóság értesíti a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökséget, illetve a forráskezelõ szervezetet. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a forráskezelõ
szervezet az adók módjára történõ eredménytelen behaj-
tásról való adóhatósági értesítés kézhezvételét követõen
minden további intézkedést köteles megtenni az esetleges
további biztosítékok érvényesítése érdekében. Amennyi-
ben ez az eljárás nem vezet eredményre, a forráskezelõ
szervezettel, illetve a közvetítõvel szemben a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség, illetve a forráskezelõ szervezet felszá-
molási eljárás elrendelését kezdeményezi.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a forrás-
kezelõ szervezet a már elindult csõd-, felszámolási, végel-
számolási, az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére
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irányuló vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcso-
lódni.

Egyéb rendelkezések

23. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a pénz-
ügyi eszközök keretében nyújtható támogatások felhasz-
nálásának lebonyolítására az R. szabályai megfelelõen al-
kalmazandóak az alábbi eltérésekkel:

a) ,,a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bi-
zonylatok” alatt érteni kell a forráskezelõ szervezet által
közölt lehívási értesítés dokumentációját is,

b) az R. 5–8., 28–29., 36–37., 39–41. §-ának, 42. §
(2)–(5) bekezdésének, 43–50. §-ának, 65. § (2) bekezdésé-
nek a jelen rendeletre történõ megfelelõ alkalmazása során
a közremûködõ szervezetre vagy a lebonyolító szervezetre
vonatkozó szabályokat a forráskezelõ szervezetre kell ér-
teni,

c) a támogatási szerzõdésre vonatkozó utalásokat a ter-
mékekre vonatkozóan a közvetítõ és a kedvezményezett
között létrejött hitel-, kölcsön-, kezességi szerzõdésre
vagy tõkebefektetésre irányuló szerzõdésre kell megfele-
lõen érteni, valamint

d) az R. 11. § (6) bekezdése, 19–21., 30–35. §-a,
38. §-a, 42. § (1) bekezdése, 57–63. §-a nem alkalma-
zandók.

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba. A rendelkezéseit a hatálybalépésekor folya-
matban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.

(2) A programszámla megnyitásáig az e rendelet szerin-
ti kifizetések teljesítéséhez szükséges forrást akként kell
biztosítani, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a for-
rást a forráskezelõ szervezet korlátozott rendeltetésû bank-
számlájára vagy alszámlájára utalja át, és a forráskezelõ
szervezet e számlájáról utalja tovább a forrást. A forráske-
zelõ szervezet az ilyen számláján rendelkezésre álló for-
rást és az azon keletkezett kamatokat a programszámla
megnyitását követõen haladéktalanul átutalja a program-
számlára. A közvetítõhöz már kihelyezett forrás visszaté-
rülése esetén a megtérülõ összeget a programszámlára kell
átutalni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31.);

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK taná-
csi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatáro-
zásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsá-
gi rendelet (HL L 371., 2006.12.27.).

Bajnai Gordon s. k., Dr. Veres János s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági pénzügyminiszter

miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
3/2008. (V. 29.) NFGM

rendelete
a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív
Programra és a Közép-Magyarországi Operatív

Program 1. prioritására vonatkozó részletes
szabályokról szóló

8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. pri-
oritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a
Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.)
MeHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
21. ponttal egészül ki:

„21. Létesítmény: a vállalkozás székhelye, telephelye,
fióktelepe.”

2. §

Az R. 11. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
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„(10) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az
újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott mun-
kavállalók száma az egy bizonyos létesítményben közvet-
lenül teljes munkaidõben alkalmazott személyek számá-
nak nettó növekedése a pályázat benyújtását megelõzõ
12 hónap átlagához képest. Az újonnan létrehozott munka-
körök számának megállapításakor a részmunkaidõben és
az idénymunkában foglalkoztatott alkalmazottak számát
oly mértékben kell figyelembe venni, ahogyan munkaide-
jük a teljes munkaidõhöz aránylik.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) Az R. 12. § (2) bekezdés e) pontja hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
a pénzügyminiszter,

valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

4/2008. (V. 30.) NFGM–PM–FVM
együttes rendelete

a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló

14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM
együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
n) pontjában megállapított feladatkörben, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkör-
ben, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított
feladatkörben – a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró szo-
ciális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendeljük el:

1. §

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásá-
nak általános eljárási szabályairól szóló 14/2004.
(VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rende-

let (a továbbiakban: együttes rendelet) 1. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem kell alkalmazni ezt a rendeletet, ha egy projekt
finanszírozására a Közösségi Támogatási Keret vala-
mely operatív programjából úgy kerül sor, hogy azt
a 2007–2013 idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának álta-
lános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)
MeHVM–PM rendelet szerint, valamint egyéb hazai fej-
lesztési források és támogatások felhasználására vonat-
kozó jogszabályok alapján választották ki, és kötöttek rá
támogatási szerzõdést.”

2. §

Az együttes rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„h) normatív jellegû támogatás: olyan projekt-kiválasz-

tási eljárás, amelyben a projekt-kiválasztási szempontok
nem igényelnek mérlegelést, a támogatás odaítélése a
pályázati felhívásban meghatározott teljességi és jogosult-
sági feltételek alapján történik.”

3. §

Az együttes rendelet 17. § (3) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az értékelés lezárásaként az értékelõ – a központi
program, a technikai segítségnyújtás és a normatív jellegû
támogatás kivételével – részletes, pontozással alátámasz-
tott szakmai véleményt fogalmaz meg, és indoklással ellá-
tott javaslatot tesz a pályázat elbírálására.”

4. §

Az együttes rendelet 19. § (2) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Technikai segítségnyújtási pályázatok és normatív
jellegû támogatás esetében, továbbá ha a pályázati felhí-
vással érintett pályázatok tekintetében nyújtható támoga-
tás nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, az irányító hatóság
vezetõje a bíráló bizottság felállításától eltekinthet.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát vesz-
ti.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Veres János s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági pénzügyminiszter

miniszter

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

5/2008. (VI. 5.) NFGM–EüM
együttes rendelete

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
szervezeti egységének a 2004–2006. évi

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában

közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl
és feladatairól szóló

10/2004. (IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet
módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
20. § (5) bekezdésében, valamint 33. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fej-
lesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában,
illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörünkben a következõket ren-
deljük el:

1. §

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszté-
rium szervezeti egységének a 2004–2006. évi Humánerõ-
forrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szo-
ciális intézkedései végrehajtásában közremûködõ szerve-
zetté történõ kijelölésérõl és feladatairól szóló 10/2004.
(IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: FMM–ESZCSM R.) 1. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe tar-

tozó, Humán Erõforrás Programok Irányító Hatóságára
(a továbbiakban: irányító hatóság), valamint az Egészség-
ügyi Minisztériumnak a 2004–2006. évi Humánerõfor-
rás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi intézkedé-
sei végrehajtását ellátó háttérintézményére, a Strukturális
Alapok Programirodára (a továbbiakban: Programiroda),
valamint

b) arra a jogi személyre, a pártok kivételével, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra, amely a
projektje, programja végrehajtásához – a 2004–2006. évi
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program egészség-
ügyi intézkedéseinek végrehajtása keretében – az Európai
Unió által, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyúj-
tott támogatásokat, illetve az ezekhez társuló költségvetési
forrásokat kívánja felhasználni, illetõleg használja fel.”

2. §

Az FMM–ESZCSM R. 2. § (1) bekezdés b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„b) egészségügyi intézkedések:
ba) Operatív Program 4.3. intézkedés: az egészségügy

infrastruktúrájának fejlesztése a hátrányos helyzetû ré-
giókban, valamint

bb) Operatív Program 4.4. intézkedés: az egészségügyi
információtechnológia fejlesztése a hátrányos helyzetû ré-
giókban.”

3. §

Az FMM–ESZCSM R. 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„3. § Az Operatív Program egészségügyi intézkedései
végrehajtásában – az R. 20. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott – közremûködõ szervezetként a Programiroda jár
el.”

4. §

Az FMM–ESZCSM R. II. Fejezetének címe helyébe a
következõ cím lép:

„A PROGRAMIRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

VÉGREHAJTÁSA SORÁN”

5. §

Az FMM–ESZCSM R. 4. §-ának felvezetõ szövegré-
sze, valamint a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § A Programiroda az egészségügyi intézkedések
végrehajtása során

a) beterjeszti az irányító hatóság felé jóváhagyásra az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó pénzesz-
közök fogadásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartal-
mazó belsõ mûködési kézikönyvét,”

6. §

Az FMM–ESZCSM R. 5. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi intézkedések végrehajtása során
nyújtott támogatások pályázati dokumentációja elõkészítõ
munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) elnöke az
irányító hatóság képviselõje. Tagjait az irányító hatóság
jelöli ki, a Programiroda javaslatára.”

7. §

Az FMM–ESZCSM R. 12. §-a és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„Monitoring tevékenység

12. § (1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által
társfinanszírozott egészségügyi intézkedések esetében az
eljárásrendi és teljesítési monitoringért, a pénzügyi és a
szakmai monitoringért, valamint a monitoring folyamat ál-
talános összehangolásáért a Programiroda felelõs. A Prog-
ramiroda dönt az elõrehaladási jelentések elfogadásáról, és
javaslatot tesz az irányító hatóság részére az esedékes tá-
mogatási részlet kifizetésére, feltéve, hogy meggyõzõdött
a tény szerinti, eljárásrendi teljesítésrõl, igazolta a szakmai
és a pénzügyi teljesítést.

(2) A Programiroda az (1) bekezdésben meghatározott
eljárásrendi és teljesítési monitoring feladatkörében:

a) befogadja és feldolgozza a kedvezményezettek által
készített elõrehaladási jelentéseket,

b) nyomon követi az elõrehaladási jelentések beérkezé-
sét, és intézkedik a benyújtás érdekében,

c) ha a végsõ kedvezményezett a jelentéstételi határidõt
elmulasztja, írásban felszólítja a jelentés megküldésére,
eredménytelen felszólítás esetén kezdeményezheti a végsõ
kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdéstõl való el-
állást,

d) ellenõrzi a kedvezményezettek elõrehaladási jelen-
téseit formai és tartalmi szempontból,

e) ellenõrzi a közbeszerzési eljárások lefolytatásának
szabályszerûségét,

f) biztosítja a monitoring folyamat során keletkezett
dokumentumokat az irányító hatóság részére,

g) részt vesz a monitoring folyamat az irányító hatóság
által jóváhagyott formadokumentumainak elõkészítésé-
ben,

h) összegyûjti az adott projekt monitoringjában részt
vevõ személyek elérhetõségét, rögzíti a felelõsöket, és a
projektekre lebontott adatbázist továbbítja az irányító ha-
tósághoz,

i) befogadja a jelentések pénzügyi elszámolásaként be-
nyújtott, külön jogszabályban meghatározott dokumentu-
mokat, különösen a kifizetést igénylõ dokumentumot, a
számlák másolatait és a számlaösszesítõket,

j) ellenõrzi, hogy a kedvezményezett az eredeti szám-
lán feltüntette-e azt, hogy az adott számú projektre történõ
elszámolásra nyújtották be,

k) biztosítja az egységes monitoring információs rend-
szer adatbázisának naprakész feltöltését,

l) kockázatelemzés alapján éves helyszíni ellenõrzési
tervet készít, és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra az
elõzõ év november 30-ig benyújtja,

m) lebonyolítja a projektek helyszíni ellenõrzését,
n) jegyzõkönyvet készít a helyszíni ellenõrzésrõl,
o) elkészíti az éves átfogó és a negyedéves intézkedés-

szintû jelentést, és továbbítja az irányító hatósághoz.
(3) A szakmai monitoring célja a szerzõdések teljesítése

szakmai megalapozottságának ellenõrzése. A Programiro-
da a szakmai monitoring feladatkörében:

a) a szakmai monitoring tevékenység ellátására – az
irányító hatóság által a szakmailag felelõs tárca iránymuta-
tásai szerint kidolgozott kiválasztási szempontok alapján –
az egészségügy tekintetében az Egészségügyi Miniszté-
riummal együttmûködve pályázati ablakonként, központi
programonként vagy intézkedésenként szakértõket, vala-
mint vezetõ monitort jelöl ki, felkészíti õket a feladatuk el-
látására, valamint összehangolja tevékenységüket,

b) adatokkal tölti fel és kezeli az egységes monitoring
információs rendszer szakmai adatbázisát,

c) kockázatelemzés alapján biztosítja a monitoring
szakértõk látogatásait a projektek helyszínén, illetve,
amennyiben a projektrõl szerzett információk és problé-
mafeltárás alapján indokolt, a helyszíni ellenõrzést, ezek
alapján szükség esetén a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozott beavatkozást kezdeményez, amelyrõl az irányí-
tó hatóságot tájékoztatja,

d) a külön jogszabályban elõírt módon benyújtott pro-
jekt-elõrehaladási jelentések szakmai hitelesítését, a szak-
mai hitelesítési jelentésrészlet elkészítését biztosítja,

e) befogadja és feldolgozza a monitoring szakértõk ál-
tal készített jelentéseket és jegyzõkönyveket, ezek alapján
pályázati ablakonként negyedévente szakmai jelentést ké-
szít a (2) bekezdés o) pontban meghatározott negyedéves
intézkedésszintû jelentés elkészítéséhez,

f) a projektszintû végrehajtási problémák kezelésére
szakmai konzultációt biztosít a projektek végrehajtói szá-
mára,

g) az Európai Bizottság részére továbbítandó éves vég-
rehajtási jelentés elõkészítése céljából évente átfogó szak-
mai jelentést készít az irányító hatóság részére.

(4) A Programiroda a pénzügyi monitoring feladatkör-
ben megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támoga-
tás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli bizony-
latokat, valamint elõleg esetén az elõlegfolyósítás doku-
mentumait. Ennek keretében

a) ellenõrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra be-
nyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerzõdéses
feltételeknek és a hatályos, vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak,

b) ellenõrzi, hogy a számlák, a számlaösszesítõben
megadott számlatételek és egyéb számviteli bizonylatok a
támogatási szerzõdésben meghatározott jogcímre vonat-
koznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az elõ-
irányzott költségeknek,

c) ellenõrzi a kedvezményezett nevének és bankszám-
laszámának a támogatási szerzõdéssel való összhangját,
valamint a szállító részére történõ közvetlen kifizetési
igény esetén ellenõrzi a számla alapján az elszámolásban
megjelölt és a szállítói számlán szereplõ bankszámlaszám
egyezõségét,

d) ellenõrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli
bizonylatot a támogatási szerzõdésben meghatározott pro-
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jekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerzõdés-
ben meghatározott kivitelezõ, szállító állította-e ki,

e) ellenõrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások,
költségek teljesítése a pályázati kiírásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben elõírt határidõn belül történt-e,

f) a szerzõdéses kötelezettségek teljesítésének ellenõr-
zése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott
számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a ked-
vezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyer-
tes szállítója állította-e ki,

g) ellenõrzi a saját erõ felhasználását,
h) ellenõrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételek-

nek megfelelõen merültek-e fel,
i) ellenõrzi, hogy nem áll-e fenn köztartozás és támoga-

táshalmozódás,
j) biztosítja a projektszintû pénzügyi hitelesítési részje-

lentés elkészítését,
k) a támogatási keretbõl felhasznált források ismereté-

ben megállapítja az utalható támogatási összeget, és bizto-
sítja az elektronikus átutalás feltételeit.

(5) A Programiroda az ellenõrzést követõen a projekt-
szintû hitelesítési jelentések alapján összeállítja a kifizeté-
sekhez szükséges hazai forrás és közösségi hozzájárulás
biztosítására vonatkozó, intézkedésszintû forráslehívási
kérelmet és a forráslehíváshoz kapcsolódó hitelesítési je-
lentést, és azokat benyújtja az irányító hatóságnak.”

8. §

Az FMM–ESZCSM R. 13. §-a és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Követeléskezelés

13. § (1) A Programiroda felelõs a 2. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott egészségügyi intézkedések
követeléskezeléséért, a jogtalanul igénybe vett vagy
visszafizetésre meghatározott összegek nyilvántartásáért
és beszedéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörön belül a Prog-
ramiroda

a) intézkedik a megítélt visszafizetési kötelezettségek-
bõl eredõ pénzeszközök beszedésérõl, az Operatív Prog-
ram számlájára történõ utalásról, késedelmes törlesztés
esetén a kamattartozás megállapításáról, a kedvezménye-
zett értesítésérõl és a keletkezett követelés behajtásáról,

b) az irányító hatóság tájékoztatása alapján szerzõdé-
senként nyilvántartja a jogtalanul igénybe vett vagy
visszafizetésre meghatározott támogatásokból keletkezett
követelések tõke- és – a támogatási szerzõdés vonatkozó
pontjai figyelembevételével megállapított – kamatössze-
geit,

c) a b) pont szerinti tartozásról értesíti az érintett ked-
vezményezetteket, intézkedik a követelések beszedése ér-
dekében, ennek keretében – önkéntes teljesítés hiányá-
ban – érvényesíti a támogatási szerzõdésben kikötött biz-
tosítékot, indokolt esetben végrehajtási, illetve – az irányí-

tó hatóság elõzetes álláspontjának kikérése mellett és fel-
hatalmazása alapján – felszámolási eljárást kezdeményez,

d) naprakész nyilvántartást vezet a behajtott követelé-
sekrõl, negyedévenként tételesen egyeztet az irányító ha-
tósággal,

e) a kedvezményezettek teljes körére kiterjedõen figye-
lemmel kíséri a Cégközlönyt annak érdekében, hogy a
cégbíróságok által közzétett, más szervezetek által kezde-
ményezett csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárás-
ban – az irányító hatóság képviseletében, nevében – a hite-
lezõi igényt bejelentse és az eljárások során érdekeit kép-
viselje,

f) jogosult kiadni az azonnali beszedési megbízásra
szóló felhatalmazás visszavonására vonatkozó hozzájá-
ruló nyilatkozatot.”

9. §

Az FMM–ESZCSM R. 15. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A Programiroda a kézikönyvben foglaltak szerint
az egészségügyi intézkedések végrehajtására belsõ mûkö-
dési kézikönyvet készít, amelyet az irányító hatóság veze-
tõje hagy jóvá.”

10. §

Az FMM–ESZCSM R. 16. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellenõrzés vonatkozásában a Programiroda
a) megküldi az irányító hatóság részére a Programiroda

belsõ ellenõrzését ellátó részleg által az uniós támogatások
felhasználásával összefüggésben végrehajtott belsõ ellen-
õrzések ellenõrzési jelentéseit a jelentés kézhezvételét kö-
vetõ 15 napon belül,

b) megküldi az irányító hatóság részére az Európai
Számvevõszék, az Európai Bizottság, a kifizetõ hatóság, a
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Állami Számvevõ-
szék és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzé-
sért felelõs nemzeti egysége által végrehajtott ellenõrzé-
sekrõl szóló ellenõrzési jelentéseket azok kézhezvételét
követõ 15 napon belül,

c) megküldi az irányító hatóság részére az európai
uniós támogatások felhasználásával összefüggõ ellenõrzé-
si jelentések alapján készített intézkedési terveket azok el-
készültét követõ 15 napon belül,

d) a c) pontban említett intézkedési tervek végrehajtá-
sának helyzetérõl (a végrehajtott intézkedésekrõl, a végre
nem hajtott intézkedésekrõl és azok indokáról) évente egy
alkalommal – január 15-ig – összefoglaló keretében tájé-
koztatja az irányító hatóságot.”

11. §

Az FMM–ESZCSM R. 17. §-a a következõ (3) bekez-
déssel egészül ki:
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„(3) A Programiroda köteles a feladatkörének ellátása
során bekövetkezett szabálytalansággal összefüggõ
visszafizetési kötelezettségének az Operatív Program
számlájára történõ befizetéssel eleget tenni.”

12. §

Az FMM–ESZCSM R. 19. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„19. § (1) A Programiroda a monitoring tevékenységgel
összefüggésben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott egészségügyi intézkedések esetén

a) negyedévente átfogó jelentést készít az érintett pro-
jektek és intézkedések elõmenetelérõl, és azt eljuttatja az
irányító hatósághoz,

b) évente az irányító hatóság éves jelentéséhez átfogó
jelentést készít az érintett intézkedések elõrehaladásáról,
és azt eljuttatja az irányító hatóságnak.

(2) Az irányító hatóság eseti jelleggel egyéb, a 2. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségügyi
intézkedésekhez kapcsolódó jelentés benyújtására jogo-
sult felhívni a Programirodát, amelynek az köteles eleget
tenni.”

13. §

Az FMM–ESZCSM R. 22. §-a a következõ (2) bekez-
déssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének szá-
mozása (1) bekezdésre módosul:

„(2) Ez a rendelet a strukturális alapok keretében nyúj-
tott támogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekin-
tetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. már-
cius 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) Hatályát veszti az FMM–ESZCSM R. 20. §-a és az
azt megelõzõ alcím.

15. §

Ez a rendelet a strukturális alapok keretében nyújtott tá-
mogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekinteté-
ben az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részle-
tes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i
438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szüksé-
ges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági egészségügyi miniszter

miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
6/2008. (VI. 5.) NFGM

rendelete
a Regionális operatív programok végrehajtásában

közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló
14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelet

módosításáról

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásá-
nak alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesz-
tési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megjelölt
feladatkörben – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el.

1. §

A Regionális operatív programok végrehajtásában köz-
remûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 14/2007. (V. 8.)
MeHVM–ÖTM együttes rendelet melléklete helyébe az e
rendelet melléklete lép.

2. §

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

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Melléklet a 6/2008. (VI. 5.) NFGM rendelethez

„Melléklet a 14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelethez

Operatív program
megnevezése

Prioritás megnevezése Közremûködõ szervezet

Dél-alföldi OP Regionális gazdaságfejlesztés Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Turisztikai célú fejlesztések Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Humán-infrastruktúra fejlesztések VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-

tikai Kht.
Térségfejlesztési akciók Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Dél-dunántúli OP A városi térségek fejlesztésére alapozott
versenyképes gazdaság megteremtése

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

A turisztikai potenciál erõsítése a ré-
gióban

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Humán közszolgáltatások fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht.

Integrált városfejlesztési akciók támo-
gatása

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Az elérhetõség javítása és környezet-
fejlesztés

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Észak-alföldi OP Regionális gazdaságfejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Turisztikai célú fejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Közlekedési feltételek javítása Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Humán infrastruktúra fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht.

Város- és térségfejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Észak-magyarországi
OP

Versenyképes helyi gazdaság megte-
remtése

Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

A turisztikai potenciál erõsítése Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Településfejlesztés Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Humán közösségi infrastruktúra fej-
lesztése

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht.

Térségi közlekedés fejlesztése Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Közép-dunántúli OP Regionális gazdaságfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Regionális turizmusfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Fenntartható településfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Helyi és térségi környezetvédelmi és
közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Humán-infrastruktúra fejlesztés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht.



A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
7/2008. (VI. 5.) NFGM

rendelete
a Környezet és Energia Operatív Program

prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl

szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében, illetve az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. tör-
vény 53. § (6) bekezdésében és a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

1. §

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeirõl szóló 23/2007. (VIII. 29.)
MeHVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § 7. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„7. közszolgáltatás: a távhõszolgáltatásról szóló 2005.

évi XVIII. törvény rendelkezései alapján, közüzemi szol-
gáltatási szerzõdés keretében nyújtott távhõszolgáltatás és
a távhõszolgáltató által engedélyes távhõtermelõként e
célra végzett távhõtermelés;”

2. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai álla-
mi támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel:]

„f) növényi és állati eredetû anyagokból, illetve szenny-
víztisztító telepeken képzõdõ szennyvíziszapból biogáz,
valamint depóniagáz közvetlen hõtermelés, közvetlen
vagy kapcsolt villamosenergia-termelés céljából való ter-
melése és felhasználása;”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai álla-
mi támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel:]

„g) a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ
hõ-, illetve villamosenergia-elõállítás és -felhasználás fej-
lesztése;”

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„l) közvilágítás energia-megtakarítást eredményezõ át-
alakítása, korszerûsítése;”

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„o) környezetbarát termékek és szolgáltatások minõsítõ
rendszereinek kialakítása, fejlesztése;”

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]
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Operatív program
megnevezése

Prioritás megnevezése Közremûködõ szervezet

Nyugat-dunántúli OP Regionális gazdaságfejlesztés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Turizmusfejlesztés – Pannon örökség
megújítása

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Városfejlesztés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Környezetvédelmi és közlekedési inf-
rastruktúra

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Helyi és térségi közszolgáltatások fej-
lesztése

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Kht.

,,



„p) környezetbarát termékek és szolgáltatások logiszti-
kájának, elérhetõségének fejlesztése;”

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„q) környezetvédelmet elõsegítõ szolgáltatások fejlesz-
tése, környezetbarát fogyasztási szokásokat népszerûsítõ
kampányok, rendezvények lebonyolítása;”

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal
egészül ki:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„s) környezetvédelmi szempontú épületfejlesztések, át-
alakítások.”

(8) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés d)–k), m), o)–q) és s) pontjai alap-
ján a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruhá-
zásokhoz e rendelet alapján támogatás nem nyújtható.”

3. §

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdés a)–b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A 3. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ tí-
pusú állami támogatás nyújtható:]

„a) a 3. § (1) bekezdése alapján csekély összegû támo-
gatás nyújtható, amelyre a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet-
ben, valamint e rendelet 6. §-ában foglaltak irányadók;

b) a 3. § (1) bekezdés a)–m), o), p) és r) pontjaiban
megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási támoga-
tás nyújtható, amelyre e rendelet 7–12. §-ában, illetve a
Korm. Rendeletben, valamint a Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK
bizottsági rendeletben foglaltak az irányadók;”

(2) A rendelet 5. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

[A 3. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ tí-
pusú állami támogatás nyújtható:]

„d) a 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján közszolgáltatá-
sok ellentételezésére nyújtott támogatás nyújtható, amely-
re e rendelet 12/A. §-a, a Korm. rendelet VIII. fejezete, va-
lamint az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az ál-
talános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellen-
tételezés formájában megítélt állami támogatásokra törté-
nõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i

2005/842/EK bizottsági határozatban foglaltak az irány-
adók.”

4. §

A rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Nem nyújtható e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja
alapján meghatározott támogatás]

„a) azon projektekhez, amelyek esetében a 13. § (3) be-
kezdése szerinti közzététel elõtt merültek fel költségek;”

5. §

A rendelet a következõ 12/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

12/A. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támoga-
tást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott vál-
lalkozás kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ez-
zel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kap-
csolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

(5) Az e § szerinti jogcímen történõ támogatás részletes
feltételrendszerét a pályázati útmutató tartalmazza.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a rendelet 11. § (2) bekezdés d) pont-
ja és az „Az NFT házhoz jön” programról, a Nemzeti Fej-
lesztési Terv regionális és helyi szintû pályázati támogató
rendszerérõl szóló 33/2005. (XII. 27.) TNM rendelet.

7. §

E rendelet 1–5. §-a és 6. § (2) bekezdése a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti. E § e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Kormányhatározatok

A Kormány
1022/2008. (IV. 4.) Korm.

határozata
a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ

egyes szervezeti kérdésekrõl szóló
1065/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

módosításáról

1. A fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ
egyes szervezeti kérdésekrõl szóló 1065/2006. (VI. 29.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. pontjában az „a
fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos” szövegrész
helyébe az „a közigazgatási informatikáért felelõs kor-
mánybiztos, az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter” szöveg, 4. pont q) alpontjában és 5. pontjában az „a
fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos” szövegrész
helyébe az „az önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter” szöveg, 9. és 10. pontjában az „a kormánybiztos” szö-
vegrész helyébe az „az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter” szöveg lép.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1037/2008. (V. 30.) Korm.

határozata
a Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának elsõ elemérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a hosszú távú kötele-
zettségek vállalásáról szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. ren-
delet 2. §-a szerinti rangsor elsõ eleme a következõ:

Projekt
Becsült maximum
éves díj (millió Ft)

Üzemeltetési idõ-
szak

M3-as gyorsforgalmi út
Nyíregyháza–Vásáros-

namény közötti szakasza
15 927 2011–2039

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Minisztériumi közlemények

Közlemény
fejlesztési támogatások odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet
82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kormány vonatko-
zó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat
terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött
szerzõdést:

� A kedvezményezett neve: Sauflon CL Gyártó és Keres-
kedelmi Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Gyál
A támogatás célja: kontaktlencse gyártó bázis létreho-
zása
A támogatás összege: 150,0 millió forint

� A kedvezményezett neve: ZF Lenksysteme Hungária
Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Eger
A támogatás célja: kormánymûvek gyártására irányuló
kapacitásbõvítõ beruházás támogatása
A támogatás összege: 240,0 millió forint

� A kedvezményezett neve: BT Limited Magyarországi
Fióktelepe
A támogatási program megvalósítási helye: Budapest,
Debrecen
A támogatás célja: regionális szolgáltató központ létesí-
tése
A támogatás összege: 850,0 millió forint

� A kedvezményezett neve: Apollo Tyres Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Gyöngyös
A támogatás célja: gumiabroncsgyár létesítése
A támogatás összege: 7 307,0 millió forint

� A kedvezményezett neve: KNORR-BREMSE Vasúti
Jármû Rendszerek (Gyártó és Értékesítõ) Hungária Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Budapest
A támogatás célja: A KNORR-BREMSE Vasúti Jármû
Rendszerek Kft. termelésének technológiai korszerûsí-
tése új fékrendszer-gyár létrehozásával
A támogatás összege: 250,0 millió Ft

� A kedvezményezett neve: RIGIPS Hungária Gipszkar-
ton Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Halmajugra
A támogatás célja: Gipszkarton lap gyártására irányuló
beruházás megvalósítása
A támogatás összege: 160,0 millió Ft

6. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 421



1/2008. (GK 6.) NFGM közlemény
a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes

szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított
4/1999. (II. 24.) GM rendelet szerint kijelölt szervezet közzétételérõl

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakágazatok vonatkozásában a mûszaki termékek
megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.)
GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/1999.(II. 24.) GM rendelet 14. § alapján a 2007. október 1-tõl
2008. május 20-ig kijelölt szervezetek a következõk:

Az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft. ellenõrzés
(1132 Budapest, Váci út 48/a-b.)
Tel: (1) 349-4706
Fax: (1) 349-5561
A kijelölési okirat száma: 124/2007.
(A kijelölés mûszaki területe az 1. számú melléklet szerint.)

Az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

1. QM System Ellenõrzõ és Tanúsító Kft. ellenõrzés és tanúsítás
(1023 Budapest, Bolyai utca 3.)
Tel: (1) 438-0960; 438-0961
Fax: (1) 203-3769
A kijelölési okirat száma: 125/2007.
(A kijelölés mûszaki területe a 2. számú melléklet szerint.)

2. TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft. vizsgálat és tanúsítás
(1088 Budapest, József krt. 6.)
Tel: (1) 210-9445
Fax: (1) 314-3820
A kijelölési okirat száma: 126/2008.
(A kijelölés mûszaki területe a 3. számú melléklet szerint.)

3. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. vizsgálat, ellenõrzés és tanúsítás
(1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)
Tel: (1) 464-4433
Fax: (1) 204-7982
A kijelölési okirat száma: 130/2008.
(A kijelölés mûszaki területe a 4. számú melléklet szerint.)

A gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet

MERT-CERT Tanúsító Kft. tanúsítás
(1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)
Tel: (1) 456-9051
Fax: (1) 456-9052
A kijelölési okirat száma: 127/2008.
(A kijelölés mûszaki területe az 5. számú melléklet szerint.)
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A motorhajtó anyagok és egyes kõolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

MERT-CERT Tanúsító Kft. tanúsítás
(1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)
Tel: (1) 456-9051
Fax: (1) 456-9052
A kijelölési okirat száma: 128/2008.
(A kijelölés mûszaki területe a 6. számú melléklet szerint.)
Az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM
együttes rendelet

MERT-CERT Tanúsító Kft. tanúsítás
(1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)
Tel: (1) 456-9051
Fax: (1) 456-9052
A kijelölési okirat száma: 129/2008.
(A kijelölés mûszaki területe a 7. számú melléklet szerint.)

1. számú melléklet

Melléklet a 124/2007. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés

az elektromágneses összeférhetõségrõl szóló
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft.
1132 Budapest, Váci út 48/a-b.

Tevékenység jellege: ellenõrzés a mindenkor érvényes felkészültséget igazoló dokumentumokban megadott vonatkozó
szabványok szerint a következõ mûszaki területen

Termékek Eljárások
A 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

vonatkozó bekezdései

Villamos- és elektroni-
kus készülékek

A mûszaki dokumentáció
értékelése

3. melléklet

A 124/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak
való bejelentés kelte: 2007. október 24.

2. számú melléklet
Melléklet a 125/2007. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának,

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
QM System Ellenõrzõ és Tanúsító Kft.
1023 Budapest, Bolyai utca 3.

Tevékenység jellege: üzem és üzemi gyártásellenõrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenõrzés folyamatos felügyele-
te, értékelése és jóváhagyása, valamint gyártásellenõrzés tanúsítása a mindenkor érvényes, a felkészültséget igazoló do-
kumentumokban foglalt vonatkozó szabványok szerint
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Bejelentés mûszaki terület:

Tevékenység jellege: üzem és üzemi gyártásellenõrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenõrzés folyamatos felügyele-
te, értékelése és jóváhagyása, valamint gyártásellenõrzés tanúsítása a mindenkor érvényes, a felkészültséget igazoló do-
kumentumokban foglalt vonatkozó szabványok szerint

Bejelentés mûszaki terület:

EK Bizottsági
határozat Termék Módozat

Harmonizált mûszaki
specifikáció

Szervezeti funkciók

98/601/EK Útépítési anyagok
Útépítési anyagok (1/2) –
Aszfaltkeverékek (utakra és
más közlekedési területekre)

2+ EN 13108-1:2006
EN 13108-2:2006
EN 13108-3:2006
EN 13108-4:2006
EN 13108-5:2006
EN 13108-6:2006
EN 13108-7:2006

Ellenõrzõ szervezet
Üzemi gyártás-ellenõrzést
tanúsító szervezet

A 125/2007. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának, valamint az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak
való bejelentés kelte: 2008. január 15.

3. számú melléklet

Melléklet a 126/2008. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés

az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának,
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
TÜV SÜD KERMI Minõségellenõrzõ és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, József krt. 6.

Tevékenység jellege: vizsgálat és tanúsítás az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mel-
lékletében, illetve a felkészültséget igazoló mindenkor érvényes dokumentumokban foglalt vonatkozó szabványok szerint

EK
Bizottsági határozat

Termék Módozat Harmonizált mûszaki specifikáció Szervezeti funkciók

97/555/EK Cementek, építõipari mész és más hidraulikus kötõanyagok
Közönséges cementek, beleértve:
– Portlandcement
– Összetett portlandcementek:
Portland-salakcement
Portland-szilikapor-cement
Portland-puccoláncement
Portland-pernyecement
Portland-agyagpalacement
Portland-mészkõcement
Összetett portlandcement
– Nagyolvasztó-cementek
– Puccoláncementek
– Összetett cementek
(Beton, vakolat, habarcs és más
építési keverék készítéséhez és
építési termékek gyártására)

1+ EN 197-1:2000
EN 197-1:2000/A1:2004

Terméktanúsító
szervezet
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EK
Bizottsági határozat

Termék Módozat Harmonizált mûszaki specifikáció Szervezeti funkciók

99/93/EK Ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluzatok, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok (1/1)
Épületvasalatok ajtókhoz és ka-
pukhoz
(tûz/füst szakaszhatárokon és me-
nekülési útvonalakon )

1 EN 1125:1997/A1:2001 Terméktanúsító
szervezet

99/470/EK Építõipari ragasztóanyagok (1/2)
Csemperagasztók – cementtartal-
mú habarcsok (épületben és más
építményekben belsõ és külsõ fel-
használásra)

3 EN 12004:2001/A1:
2002
EN 12004:2001/A1:
2002/AC:2002

Vizsgáló
laboratórium

99/471/EK Légfûtõ berendezések (1/2)
Szilárd és folyékony tüzelésû lég-
fûtõ berendezések (épületekben)

3 EN 12815:2001
EN 12815:2001/A1:2004
EN 12815:2001/AC:2006
EN
12815:2001/A1:2004/AC:2006
EN 13229:2001
EN 13229:2001/A1:2003
EN 13229:2001/A2:2004
EN 13229:2001/AC:2006
EN
13229:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13240:2001
EN 13240:2001/A2:2004
EN 13240:2001/AC:2006
EN
13240:2001/A2:2004/AC:2006

Vizsgáló
laboratórium

A Gazdasági Közlöny 2007. június 29-én megjelent 6. számának 599. oldalán közzétett okirat melléklet és 1. számú mó-
dosítása ezen okirat kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

Az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés kelte: 2007. december 21.
A 126/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadásának kelte: 2008. január 31.

4. számú melléklet
Melléklet a 130/2008. Kijelölési Okirathoz

Kijelölés
az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának,

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló
3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

Tevékenység jellege: vizsgálat az alábbi termékcsoportokban a mindenkor érvényes akkreditálási okirat mellékletében
foglalt vonatkozó szabványok szerint;
üzem és a gyártásellenõrzés (ÜGYE) alapvizsgálata, gyártásellenõrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyá-
sa, valamint gyártásellenõrzés tanúsítása az alábbi termékcsoportokban a felkészültséget igazoló mindenkor érvényes
dokumentumokban foglalt vonatkozó szabványok szerint.
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Bejelentés mûszaki terület:

EK
Bizottsági határozat

Termékcsalád,
(tervezett felhasználás) termék

Módozat
Harmonizált mûszaki specifikáció

(bejelentés területén)
Szervezeti funkciók

97/464/EK Szennyvíz-elvezetési és kezelési termékek
Épületen kívüli szennyvíz-elve-
zetési és kezelési termékek (2/3)
Elõre gyártott szennyvízelvezetõ
csatornák (Épületen kívüli hasz-
nálatra, épületekbõl és építmé-
nyekbõl (utakról is) származó
szennyvíz elvezetésére)

3 EN 1433:2002
EN 1433:2002/
A1:2005

Vizsgálólaborató-
rium

98/598/EK Adalékanyagok
Magas biztonsági követelményû
felhasználásokra alkalmazott
adalékanyagok (2/2)
Adalékanyagok és kõlisztek be-
tonhoz, habarcshoz és injektáló
habarcshoz (épületekhez, utak-
hoz és más építõmérnöki létesít-
ményekhez)
Adalékanyagok aszfaltkeveré-
kekhez és felületi bevonatokhoz
(utakhoz és más építõmérnöki
létesítményekhez)
Kõlisztek aszfaltkeverékekhez
és felületi bevonatokhoz (utak-
hoz és más építõmérnöki létesít-
ményekhez)
Adalékanyagok kötõanyag nél-
küli és hidraulikus kötõanyagú
keverékekhez (utakhoz és más
építõmérnöki létesítményekhez)
Kõanyaghalmazok vasúti ágya-
zathoz
Vízépítési terméskõ (vízépítési
és más építõmérnöki létesítmé-
nyekhez)

2+ EN 12620:2002
EN 13043:2002
EN 13043:2002
/AC:2004
EN 13242:2002
EN 13242:2002
/AC:2004
EN 13450:2002
EN 13450:2002
/AC:2004
EN 13383-1:2002

Ellenõrzõ
szervezet
Gyártásellenõrzést
tanúsító szervezet

98/601/EK Útépítési anyagok
Útépítési anyagok (1/2)
Aszfaltkeverékek (Utakhoz és
utak felületképzéséhez)

2+ EN 13108-1:2006
EN 13108-2:2006
EN 13108-5:2006
EN 13108-6:2006

Ellenõrzõ
szervezet
Gyártásellenõrzést
tanúsító szervezet

99/94/EK Elõregyártott normál/könnyûsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek
Elõregyártott normál/könnyûsú-
lyú/autoklávozott pórusbeton
termékek (1/1)
(szerkezeti felhasználásra)

2+ EN 12794:2005
EN 12794:2005/
A1:2007
EN 13225:2004

Ellenõrzõ
szervezet
Gyártásellenõrzést
tanúsító szervezet

Az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak való bejelentés, valamint a bejelentési melléklet kiadásának kelte: 2008.
május 16.
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Kijelölés mûszaki területe:

EK
Bizottsági határozat

Termékcsalád, (tervezett felhasz-
nálás) termék

Módozat
Mûszaki specifikáció
(kijelölés területén)

Szervezeti funkciók

98/601/EK Útépítési anyagok
Útépítési anyagok (1/2)
Bitumenek (Utakhoz és
utak felületképzéséhez)

2+ MSZ EN 12591:2000
MSZ EN 14023:2006
MSZ EN 13924:2007

Ellenõrzõ szervezet
Gyártásellenõrzést tanúsító
szervezet

Beton
Magas biztonsági követel-
ményû felhasználásokra
alkalmazott betonok
(Épületekhez, építmények-
hez és más építõmérnöki
munkákhoz való felhasz-
nálásra)
Tervezett és elõírt összeté-
telû friss beton

2+ MSZ 4798-1:2004 Ellenõrzõ szervezet
Gyártásellenõrzést tanúsító
szervezet

A 130/2008. sz. Kijelölési Okirat és a kijelölési melléklet kiadásának kelte: 2008. április 29.

5. számú melléklet

Melléklet a 127/2008. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés

a gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeirõl szóló
5/2000. (II. 16.) GM rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
MERT-CERT Tanúsító Kft.

Tevékenység jellege: tanúsítás az alábbi mûszaki területeken

A kijelölés mûszaki területe Vonatkozó szabvány

Gépjármû-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 228

Gépjármû-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 590

Ez a kijelölési okirat és melléklete a BSI Hungary Tanúsító Kft. részére az 5/2000. (II. 16.) GM rendeletre 2006. május
08-án kiadott 098/2006. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra.
Ezért a 3/2006. (GK. 9.) GKM közleményben közzétett 098/2006. számú okiratmelléklet ezen okirat és melléklete ki-
adásával egyidejûleg bevonásra került.

A 127/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadva: 2008. április 08.
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6. számú melléklet

Melléklet a 128/2008. Kijelölési Okirathoz
Kijelölés

a motorhajtó anyagok és egyes kõolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló
71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet szerint

A kijelölés mûszaki területe Vonatkozó szabvány

Gépjármû-hajtóanyagok. Ólmozatlan motorbenzin. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 228
Motorhajtó üzemanyagok. LPG. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 589
Gépjármû-hajtóanyagok. Dízelgázolaj. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 590
Speciális benzinek. 60/95, 80/110, 60/140, vegyvizsgáló benzin MSZ 1044
Cseppfolyósított propán-bután fûtõgázok MSZ 1601
Lakkbenzin MSZ 1623
Benzol, ipari MSZ 1643-1
Toluol, ipari MSZ 1644
Xilol, ipari MSZ 1645
Fûtõolajok
FA 60/80, FA 60/120, FA 60/130, F 60/130, FA 90/160, F 90/160, F 100/200

MSZ 2042

Aromásanyag-mentesített lakkbenzin MSZ 2043
Repülõbenzinek RB-80, RB-100, RB-100LL MSZ 10869
Tüzelõolaj, Tü 5/20 jelû MSZ 11715
Orto-xilol, petrolkémiai MSZ 15969
Gyógybenzin VII. Magyar

Gyógyszerkönyv

Ez a kijelölési okirat és melléklete a BSI Hungary Tanúsító Kft. részére a 71/1995. (XII. 26.) IKM rendeletre 2006. május
08-án kiadott 099/2006. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a cég nevének megváltozása miatt került kiadásra.
Ezért a 3/2006. (GK. 9.) GKM közleményben közzétett 099/2006. számú okiratmelléklet ezen okirat és melléklete ki-
adásával egyidejûleg bevonásra került.

A 128/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadva: 2008. április 08.

7. számú melléklet

Melléklet a 129/2008. Kijelölési Okirathoz Kijelölés
egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló

17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet szerint

Kijelölt szervezet:
MERT-CERT Tanúsító Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 1–3. II. emelet

Tevékenység jellege: tanúsítás az alábbi mûszaki területeken

Termékek
(a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

2. § b) pontja szerinti)

Eljárások/
modulok

A 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM
együttes rendelet vonatkozó bekezdései

Fûtõolaj tanúsítás 8. § (2) bekezdés

Ez a kijelölési okirat és melléklete a BSI Hungary Tanúsító Kft. részére a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes
rendeletre 2006. május 08-án kiadott 100/2006. számú kijelölési okirat és melléklete szerint a cég nevének megváltozása
miatt került kiadásra. Ezért a 3/2006. (GK. 9.) GKM közleményben közzétett 100/2006. számú okiratmelléklet ezen ok-
irat és melléklete kiadásával egyidejûleg bevonásra került.

A 129/2008. sz. Kijelölési Okirat és melléklete kiadva: 2008. április 08.
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Pályázati felhívás
a kis- és középvállalkozói célelõirányzatból a versenyképes vállalkozói tudás támogatására

(kódszám: KKC-2008-V)

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a versenyképes vállalkozói tudás támogatására a
Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból.

I. A támogatás célja

1.1. Alapvetõ cél

A pályázati konstrukció alapvetõ célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erõsítése, mindezek által
a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése és nemzetköziesedésének elõsegítése.

Jelen pályázati felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek a korszerû tudás- és ismeret-
anyag elsajátítását bármelyik vállalkozás számára biztosítják azáltal, hogy azok ismeretanyaga, a programokon elhang-
zott elõadások és egyéb információk, valamint a tanfolyamok tananyaga hozzáférhetõ a minisztérium, a szervezésben
közremûködõ hazai és határon túli non-profit szervezetek, illetve a képzésben résztvevõ hazai felsõfokú oktatási intéz-
mények honlapján. A programok a résztvevõk számára térítésmentesek.

1.2. Részcélok

Az „A” komponens esetében részcél a hazai mikro,- kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének elõsegítése, vala-
mint határon túli piaci térnyerésének elõmozdítása rendezvények szervezésével és kiadványok megjelentetésével. Mind
a hazai, mind határon túli üzleti partnereik versenyképességének növelése és vállalkozói kultúrájának fejlesztése az eu-
rópai uniós tudás- és tapasztalatátadás révén, az információknak helyben történõ átadásával, összhangban a 2265/2005
(XI. 30.) Korm. határozattal.

A „B” komponens esetében részcél a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését, a vállalkozói
készségek fejlesztését, az üzleti kapcsolatok építését, a hálózatosodást, valamint az EU piaci rések feltárását és a piaci
expanziót támogató ismeretek elsajátításához szakma-specifikus oktatási-képzési programok megvalósításának elõsegí-
tése rendezvények szervezésével, kiadványok megjelentetésével és információs szolgáltatás nyújtásával.

Mind az „A”, mind a „B” komponens céljait szolgáló programok megvalósítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások általános sza-
bályairól szóló 6/2008. (III. 7) GKM rendelet 4. §-ának 9. pontja szerinti jogcímen, a Kis- és Középvállalkozói Célelõ-
irányzat [a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XV. fejezet 25.
cím 3. alcím 3. jogcímcsoport] terhére történik.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 373 656 ezer Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 50-60 db.

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

1. Pályázhatnak a magyarországi székhelyû, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek:
� Országos és regionális gazdasági érdekképviseletek, gazdasági kamarák;
� Országos és regionális szakmai szövetségek;
� Egyesületek;
� Alapítványok;
� Közalapítványok;
� Közhasznú társaságok,
� Non-profit gazdasági társaságok;
� Jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulások;
� Kistérségi társulások;
� Felsõfokú oktatási intézmények.
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2. Kizáró okok
Nem vehet részt a pályázati rendszerben azon pályázó:

� amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve akinél, vagy amelynél az 1996. évi
XXV. törvény 4. § (2) szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek;

� személy vagy szervezet, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül
az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból jutta-
tott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak rész-
ben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

� akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

� szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok - államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen feltételek fennállá-
sát nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják;

� akirõl vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben be-
folyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követõen bármikor;

� aki, vagy amely ezen pályázat keretében már részesült támogatásban.

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezései alapján nem nyújtha-
tó támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkoza-
tot az alábbiakban foglaltakról:
1. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezetõ tisztségviselõ, az ala-
pítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon szerve-
zeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti vagy he-
lyi önkormányzati választáson.
2. Az (1. e) pontot nem kell alkalmazni a regionális fejlesztési tanács által törvény elõírása alapján létrehozott társaságra,
ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása intézményrendszere mûködésének támogatása, továbbá olyan
támogatás, amelynek elõkészítésében, lebonyolításában a társaság nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos
döntésre befolyással nem rendelkezik.
3. Az (1. e) pont alkalmazásában nem minõsül alapítványnak a külön törvény alapján létrehozott, a párt mûködését segí-
tõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, az a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

V. A pályázati feltételek

1. Támogatható tevékenységek köre

„A” komponens esetében:
� Európai Uniós vállalkozói ismeret- és tudástranszfer, amely oktatási, képzési programok, vállalkozói tréningek, tér-

ségi multimédiás távoktató programok keretében, valamint a kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazó nyomtatott és
elektronikus kiadványok, információs eszközök létrehozásával segíti elõ a határon túli vállalkozások szakma-speci-
fikus és gyakorlati vállalkozói ismeretek elsajátítását, a pályázatírói készség és pályázatgenerálás fejlesztését;

� EU Megfelelési és Tudásközpontok létesítése határon túli térségekben, amelyek képzést, tanácsadást és információ-
szolgáltatást tartalmazó komplex tevékenységgel segítik elõ a határon túli KKV-k sikeres üzletmenetét és mûködte-
tését;
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� Uniós legjobb gyakorlatok („best practices”) és módszerek alkalmazásának elterjesztése a határon túl szervezett
tanfolyamok segítségével, valamint a ”szakmai tudáslánc program” megvalósítása, amely a régebbi uniós tagorszá-
gok kiemelkedõ vállalkozási gyakorlata és a korszerû technológiai megoldások hazai meghonosítását és a határon
túli magyarlakta térségek vállalkozóihoz való továbbadását célozza;

� Üzleti kapcsolatépítõ rendezvények szervezése és lebonyolítása a magyarországi KKV-k kárpát-medencei üzle-
ti-piaci pozícióinak erõsítése céljából: a határon túli régiók gazdaságának bemutatkozása Magyarországon, vala-
mint „üzleti híd” rendezvények megvalósítása határon túli térségekben.

Az „A” komponens célterületei:
1. Ukrajna-Kárpátalja
2. Szerbia-Vajdaság
3. Románia-Erdély
4. Szlovákia-Felvidék
5. Horvátország-Drávaszög
6. Szlovénia-Muravidék
7. Ausztria-Burgenland

„B” komponens esetében:
� Szakma-specifikus oktatási, képzési programok, hálózat építõ tréningek szervezése és lebonyolítása, a kapcsolódó

ismeretanyagot tartalmazó nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok, információs eszközök létrehozása
� Európai vállalkozói információs napok szervezése és lebonyolítása, az üzleti környezetre vonatkozó tájékoztató

anyagok elkészítése
� Tudatosságnövelõ rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, a kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazó

nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok, tudástranszfer pontok, információs eszközök népszerûsítése,
terjesztése, marketing költségek

Nem támogatható tevékenységek köre:
Mindkét komponens esetében: az OKJ, a mesterképzés, és a nyelvtanulás.

2. Projekt saját forrás igénye

A pályázónak a projekt finanszírozásához minimum 300 ezer forint igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe
bankhitel, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem számítható be.

3. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

� A projekt megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerzõdéskötés feltételeként a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium nem ír elõ biztosítékadási kötelezettséget. A szerzõdéskötés feltétele, hogy a pályázó felhatal-
mazói levelet állítson ki valamennyi bankszámlájára, melyben felhatalmazza a Támogatót azonnali inkasszó be-
nyújtására

� Mindkét komponens esetében a legkésõbbi teljesítési határidõ: 2009. december 31-e.
� Ugyanazon projekthez támogatás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg.
� Egy projekthez a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázati felhívások

közül csak egy felhívás keretében lehetséges támogatást igényelni. Amennyiben a pályázat elutasításra vagy
visszavonásra került, a projekt támogatására módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges.

� Egy pályázaton belül, csak egy komponensre lehet támogatási kérelmet benyújtani.
� Egy pályázó különbözõ célok megvalósítása érdekében több pályázatot is benyújthat. Egy pályázónak az „A”

komponens esetében legfeljebb két pályázata, a „B” komponens esetében egy pályázata részesülhet támogatásban.

A támogatást a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett projektre nem lehet igényelni. A projekt megkezdésének
kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

4. Elszámolható költségek

A projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehaj-
tásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mérté-
ket. A pályázat benyújtásakor kizárólag az EU megfelelési és tudásközpontok kialakítása esetén beszerzésre kerülõ tech-
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nikai eszközök bekerülési árát kell árajánlattal alátámasztani. .A költségeket az elszámolás során számlákkal kell azono-
sítani és igazolni.

� EU megfelelési és tudásközpontok kialakítása esetén technikai eszközök (pl.: hangosítás, projektor, vetítõ vászon,
laptop, szinkron tolmácsberendezés) bérleti díja, beszerzési költsége;

� fordítás, tolmácsolás díja;
� képzési programok meghirdetése (meghívók elõállítása és postázása, írott és/vagy elektronikus hirdetések megje-

lentetése, megállító/útbaigazító táblák és molinók elkészíttetése): a támogatott költségek legfeljebb 10 %-a lehet;
� tanácsadói tevékenység esetén külsõ tanácsadói díj és saját tanácsadó (alkalmazott) bére és bérjáruléka, amely leg-

feljebb 10.000 Ft+ÁFA/óra lehet;
� oktatási tevékenység esetén a meghívott oktató, elõadó díja és saját oktató, elõadó (alkalmazott) bére és bérjárulé-

ka, amely legfeljebb 100.000 Ft +ÁFA/elõadás lehet;
� a támogatott tevékenységekkel kapcsolatban – a tanácsadói és oktatási tevékenységeken kívül - felmerült bérkölt-

ségek (alkalmazottak bére és bérjáruléka), amely a támogatott költségek legfeljebb 10%-a lehet;
� nyomtatott és elektronikus kiadványok, információs eszközök elõállítási és terjesztési költségei (pl. szerzõi,- szer-

kesztõi,- lektorálási díj, nyomdai elõkészítés és kivitelezés, CD-ROM mesterlemez-készítés, címkefilm készítés,
CD-tartó tok, fóliázás, feliratozás, stb.);

� PR eszközök (pl. mappa, kitûzõ, toll);
� szervezõk, elõadók és tanácsadók szállásköltsége,
� szervezési költségek: a projekthez igazoltan kapcsolódó költségek (pl. telefon, fax, internet, irodaszer, gépelés, szö-

vegszerkesztés, fénymásolás, sokszorosítás, honlap-fejlesztés), amely a támogatott költségek legfeljebb 10 %-a lehet;
� technikai eszközök (pl. hangosítás, projektor, vetítõ vászon, laptop, szinkron tolmácsberendezés) bérleti díja (EU-

megfelelési és tudásközpontok kialakítása esetén is);
� terembérlet;
� szervezõk, elõadók és tanácsadók utazási költsége;
� vendéglátási költségek (legfeljebb 2 000 Ft + ÁFA Ft/fõ, igazolt részvételi létszám alapján);
� vizsgáztatási díj;
� le nem vonható ÁFA (ÁFA levonásra nem jogosult pályázók esetén).

5. Nem elszámolható költségek
Minden, az elszámolható költségek között nem szereplõ költség, mint pl.:

� a pályázat befogadás elõtt felmerült költségek;
� pályázat elkészítésének költségei;
� általános költségek;
� napidíj és kiküldetési költségek;
� mûködési költségek;
� levonható ÁFA (ÁFA levonásra jogosult pályázók esetén).

A támogatottaknak a pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai-pénzügyi beszámolót kell benyújtaniuk. A beszámoló
minimális tartalmára vonatkozó követelményeket a Pályázati Útmutató tartalmazza.

VI. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. Támogatás formája

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

2. A támogatás maximális mértéke

A támogatás mértéke: a program ÁFA nélküli nettó összköltségének

„A” komponens esetében:
� legfeljebb 90%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint a Kárpátalján és Vajdaságban megvalósuló prog-

ram esetén,
� legfeljebb 85%-a, legalább 300 000 Ft, maximum10 millió forint az Erdélyben megvalósuló program esetén,
� legfeljebb 60%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint egyéb térségekben megvalósuló program esetén.
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„B” komponens esetében:
� legfeljebb 80%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint,
� legfeljebb 85%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint, amennyiben a program a területfejlesztés ked-

vezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet szerint hátrányos, vagy leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségben valósul meg.

Ha a kedvezményezettnek a támogatásból finanszírozott tevékenységgel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága,
akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó ÁFA levonásra jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

VII. A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Közremûködõ Szer-
vezet az elõre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján elvégzi a benyújtott
projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló Bizott-
ság részére a támogatás odaítélésérõl. A Bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a támogatásról szóló döntést a Miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy
hozza meg:

� a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról,
� a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
� a pályázat elutasításáról.

A döntésrõl a pályázó támogató vagy elutasító levélben értesül.

A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatás nyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támogatási szer-
zõdést kell kötnie a Támogatóval.

VIII. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartal-
mában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul,
azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell
benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nem kell pályázati díjat fizetni.

1. A pályázat benyújtása 2008. július 1-tõl 2008. július 31-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása a kapott pontszám alap-
ján történik.

2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt cso-
magolásban ajánlott küldeményként, a következõ címre kell beküldeni:

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
A versenyképes vállalkozói tudás támogatása

Kódszám: KKC-2008-V
1539 Budapest, Postafiók 684.

3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(www.gkm.gov.hu) és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu) honlapjáról letölthetõ.

4. A pályázatokkal kapcsolatban a következõ kék számon kérhetõ felvilágosítás: 06-40-200-617

5. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes elõirányzatok szabályozásának, illetve az
egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelõen, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és pél-
dányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújta-
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ni, amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.

6. A keret idõközbeni kimerülése esetén, a pályázat felfüggesztésre kerül.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képezik a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány. Ezek együtt tartal-
mazzák a pályázat benyújtásához szükséges összes feltételt.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

Közlemény
a 3 600 000 Ft összeget elérõ vagy meghaladó készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi szolgáltatók részére

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
(továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés k) pontja vonatkozásában ügyfeleinket – nem kötelezõ módon – az alábbiakról tá-
jékoztatjuk:

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontjában megjelölt értékhatár nem a szolgáltató éves teljes
készpénzforgalmára, hanem csak egy ügylet értékére vonatkozik.
A Pmt. tehát csak azokat az árukereskedelmi tevékenységet végzõ szolgáltatókat kötelezi megfelelõ belsõ szabályzat ké-
szítésére, az ügyfél-átvilágítási és más intézkedések megtételére, akik egy konkrét ügyleti megbízás alkalmával – függet-
lenül a megbízás tárgyától – a hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó készpénzfizetést fogadnak el. Az
értékhatár a részletvétel esetére is vonatkozik.

2. Felhívjuk továbbá az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatókat, hogy belsõ szabályzatukban – a Hivatal
által korábban ajánlás jelleggel rendelkezésre bocsátott mintaszabályzat szövegezésétõl eltérõen – a ténylegesen össze-
függõ, több ügyleti megbízás fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

„Ténylegesen összefüggõ, több ügyleti megbízás: a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti árukereskedelmi tevékeny-
séget folytató szolgáltatók vonatkozásában a részletvétel alapján történõ fizetések, fizetési megbízások.”

Részletvételnek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 376. §-a (1) bekezdésének értelmében a felek
olyan megállapodását tekintjük, amely alapján a vevõ a vételárat meghatározott idõpontokban, több részletben fizeti
meg, és a dolgot a vételár teljes kiegyenlítése elõtt átadják neki. Ilyennek tekintjük a 3,6 MFt értékhatárt elérõ vagy meg-
haladó, keretszerzõdésbe foglalt adásvételeket is, amelyeket a felek részletekben teljesítenek.

A „fizetés, fizetési megbízás” fogalmak készpénzfizetésre vonatkoztatható esetei tekintetében a pénzforgalomról szóló
21/2006.(XI.24.) MNB rendeletben foglalt szabályokat tekintjük irányadónak.

A jelen közleményben foglaltak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal véleményét, jogalkalmazását tükrözik,
tájékoztató jellegûek és ekképpen nem minõsülnek a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 53–56. §-ai szerinti jogi
iránymutatásnak.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: dr. Marsi Miklós.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 26 964 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 482 Ft áfával, egy példány ára: 1575 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383

08.2153 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/
kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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