
T A R T A L O M

Jogszabályok

2008: XLII. tv. A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról . . . . . 442
2008: XLIX. tv. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elõsegítése érdekében egyes törvények módo-

sításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
8/2008. (VII. 24.) NFGM r. Egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról . . . . . . . . . . . . . . 472
9/2008. (VII. 25.) NFGM r. A Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a

Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl . . . . . . . 473

Kormányhatározat

1045/2008. (VII. 14.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül új kiemelt projektjavaslatok 2008. júniusi akció-
tervi nevesítésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Miniszteri utasítás

1/2008. (MK 100.) NFGM ut. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról . . . . . . . 476

Minisztériumi közlemények

Pályázati felhívás a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruhá-
zások támogatására (kódszám: KKC-2008-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

VII. évfolyam 7. szám 2008. július 30.

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség
1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324

E-mail:
gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Elõfizetési díj
egy évre: 26 964 Ft

Egy példány ára: 1575 Ft

MEGJELENIK
SZÜKSÉG SZERINT



Jogszabályok

2008. évi XLII.
törvény

a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó

törvények módosításáról*

1. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény (a továbbiakban: Fgytv.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya – külön törvény eltérõ rendelke-
zése hiányában – a vállalkozások azon tevékenységére ter-
jed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.”

2. § Az Fgytv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

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

vékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró termé-
szetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommuni-
káció, ajánlat címzettje,

b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével össze-
függõ célok érdekében végzi,

c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben lete-

lepedett üzletszerû elõállítója, termelõje, helyreállítója
vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével,
védjegyével vagy egyéb megkülönböztetõ jelzés alkalma-
zásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben lete-
lepedett meghatalmazott képviselõje, ha maga a gyártó
nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen
képviselõ hiányában az importáló,

d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket köz-
vetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabá-
lyában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védel-
me, e célnak megfelelõen legalább két éve mûködik, és ter-
mészetes személy tagjainak száma legalább ötven fõ, to-
vábbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége,

f) termék: minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó
dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi
eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erõ,

g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékû
jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás
fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelõ, illet-
ve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény

létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás
tanúsítását foglalja magában,

h) közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján ter-
mékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség
hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján
nyújtott közszolgáltatás,

i) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrõl és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatá-
lya alá tartozó pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénz-
ügyi szolgáltatás, továbbá a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végez-
hetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési szol-
gáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ
szolgáltatás és árutõzsdei szolgáltatás,

j) pénztári szolgáltatás: a magánnyugdíjról és a ma-
gánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. tör-
vény, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztá-
rakról szóló 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó
szolgáltatás,

k) biztosítási szolgáltatás: a biztosítókról és a biztosítá-
si tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá
tartozó biztosítási, biztosításközvetítõi és biztosítási szak-
tanácsadói szolgáltatás,

l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékû jog, va-
lamint a szolgáltatás,

m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott
mennyiségére vonatkozó ár,

n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére
vagy milliliterére, egy méterére, egy négyzetméterére
vagy egy köbméterére vonatkozó ár,

o) fogyasztási kölcsön: a hitelintézetekrõl és a pénz-
ügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatá-
lya alá nem tartozó minden olyan kölcsön, részletfizetés
vagy halasztott fizetés, amelyet vállalkozás fogyasztó ré-
szére nyújt az általa forgalmazott termék vagy ingatlan
megvételéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igény-
bevételéhez,

p) fogyasztási kölcsönszerzõdés: a fogyasztási kölcsön
igénybevételére irányuló szerzõdés,

q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szem-
beni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – ér-
tékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejé-
ben vagy ingyenesen – történõ rendelkezésre bocsátása,
ideértve a fogyasztó számára történõ felkínálást is,

s) forgalomból történõ kivonás: olyan intézkedés,
amelynek célja a nem biztonságos termék forgalmazásá-
nak, bemutatásának, illetve a fogyasztó számára történõ
felajánlásának megakadályozása,

t) visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja a fo-
gyasztó számára forgalmazott nem biztonságos termék
visszaszolgáltatása,

u) honosított harmonizált szabvány: európai szabvány-
ügyi testület által az általános termékbiztonságról szóló
2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cik-
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kében megállapított eljárással összhangban az európai kö-
vetelmények meghatározása céljából elfogadott mûszaki
leírás, amelyet nemzeti szabványként közzétettek,

v) szexuális termék: olyan birtokba vehetõ forgalomké-
pes dolog, amelynek elsõdleges célja a szexuális ingerkel-
tés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális
cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt
szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális in-
gerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése sze-
rint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy
egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt
is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivéte-
lével,

w) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérõl és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott foga-
lom.”

3. § Az Fgytv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„3. § (1) Csak biztonságos termék forgalmazható.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságos-

ságáról.
(3) A forgalmazó nem forgalmazhat olyan terméket,

amelyrõl tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás
vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem
biztonságos.

(4) A forgalmazó a külön jogszabályban meghatározot-
tak szerint köteles elõsegíteni az általa forgalmazott ter-
mék biztonságosságának ellenõrzését, és a veszélyek elke-
rülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal együtt-
mûködni. Ennek során köteles különösen

a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájé-
koztatás továbbadására,

b) a termék származási helyének megállapításához és for-
galmazásának nyomon követéséhez szükséges dokumentá-
ció megõrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint

c) annak biztosítására, hogy a gyártó – a 4/A. § (2) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott kötelezettségének
teljesítése érdekében – a forgalmazott termék biztonságos-
ságát ellenõrizhesse.

(5) Az a gyártó vagy forgalmazó, akinek a rendelkezé-
sére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia
kell, hogy az általa forgalmazott termék nem felel meg a
4. § (1) bekezdésében meghatározott biztonságossági kö-
vetelménynek, a külön jogszabályban meghatározottak
szerint köteles a hatáskörrel rendelkezõ hatóságot hala-
déktalanul tájékoztatni, egyidejûleg rendelkezésére bocsá-
tani különösen a fogyasztókat érintõ veszély elhárítására
tett intézkedéseire vonatkozó adatokat.”

4. § Az Fgytv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § (1) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó
életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerû vagy az

ésszerûen várható használat mellett – ideértve a használha-
tóság idõtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszere-
lési, karbantartási elõírások betartását – nem, vagy csak a
rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható használatával
járó legkisebb mértékben veszélyezteti.

(2) A termék biztonságosságát elsõsorban a következõk
alapján kell megítélni:

a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint össze-
szerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználá-
sára vonatkozó elõírások) alapvetõ ismérvei,

b) a terméknek más termékre gyakorolt – az együttes
használat során ésszerûen várható – hatásai,

c) a termék külsõ megjelenítése, címkézése, használati
és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoz-
tatója,

d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek
kitett – különösen a gyermek- és az idõskorú – fogyasztókra.

(3) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó euró-
pai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai
tekintetében biztonságossági követelményeket határoz
meg, az e követelményeknek megfelelõ terméket az ilyen
tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.

(4) A honosított harmonizált szabványban meghatáro-
zott biztonságossági követelményeknek megfelelõ termék
biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdon-
ságok tekintetében vélelmezni kell.

(5) A termék biztonságosságának megítélését nem befo-
lyásolja önmagában az a tény, hogy késõbb nagyobb biz-
tonságot nyújtó termék kerül forgalomba.”

5. § Az Fgytv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem

észlelhetõ azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót írásban fi-
gyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó felmérhesse
a termék rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható haszná-
latával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni
óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem mentesíti a gyár-
tót és a forgalmazót a termék biztonságosságával kapcso-
latos kötelezettségei alól.

(2) A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsola-
tos kockázati tényezõket felmérni, és megtenni a megelõ-
zésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedé-
seket, így különösen

a) a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni,
b) a forgalmazott termék biztonságosságát mintavétel

útján rendszeresen ellenõrizni,
c) a termék biztonságosságával kapcsolatos kifogáso-

kat kivizsgálni,
d) a forgalmazót az ellenõrzések megállapításairól tájé-

koztatni,
e) a nem biztonságos terméket a forgalomból kivonni,

illetve – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – visszahívni.”

6. § Az Fgytv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„5. § (1) E fejezetet az olyan termékre kell alkalmazni,
amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy bár nem erre a cél-
ra szánták, de fogyasztók által ésszerûen elõreláthatóan
használható, és gazdasági tevékenység keretében új, hasz-
nált vagy helyreállított állapotban forgalmaznak.

(2) A fejezet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben
forgalmazott termékre is.

(3) Nem kell alkalmazni e fejezet rendelkezéseit, ha a
forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelmûen közli
a fogyasztóval, hogy

a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat elõtt meg kell javítani, rendbe

kell hozni, illetve helyre kell állítani.
(4) E fejezet alkalmazásában
a) a 2. § a) pontjától eltérõen fogyasztó az, akinek – ön-

álló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kí-
vül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgal-
mazzák,

b) a 2. § c) pontjában meghatározottakon túlmenõen
gyártó az értékesítési láncban részt vevõ valamennyi
egyéb olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége a ter-
mék biztonságosságát befolyásolhatja,

c) a 2. § d) pontjától eltérõen forgalmazó az értékesítési
láncban részt vevõ valamennyi vállalkozás, feltéve, hogy
tevékenysége a termék biztonsági jellemzõit nem befolyá-
solja.”

7. § Az Fgytv. III. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:

„Fogyasztási kölcsön”

8. § (1) Az Fgytv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Semmis az a fogyasztási kölcsönszerzõdés, amely
nem tartalmazza

a) a szerzõdés tárgyát képezõ termék vagy ingatlan
meghatározását,

b) a szerzõdés alapján fizetendõ ár meghatározását,
c) a tulajdonjog átszállásának idõpontját és feltételeit,
d) a szerzõdéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve

a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban
kifejezett értékét,

e) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót,
f) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató

módosításának feltételeit, vagy ha ez nem lehetséges, az
errõl szóló tájékoztatást,

g) a részletek számát, összegét, a törlesztési idõponto-
kat,

h) ha a termék vagy az ingatlan ára a szerzõdés idõtar-
tama alatt változhat, a változás feltételeit, illetve azt az
összeget, melynek elérése esetén a fogyasztó hátrányos
következmények nélkül elállhat a szerzõdéstõl.”

(2) Az Fgytv. 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) be-
kezdésre változik:

„(7) Ha a fogyasztási kölcsönt nyújtó vállalkozás, illet-
ve a vállalkozás által nyújtott fogyasztási kölcsönt közve-
títõ harmadik személy kereskedelmi kommunikációjában
szerepel a fogyasztási kölcsön kamata, bármilyen költsége
vagy törlesztõrészlete, vagy ezekkel összefüggésbe hozha-
tó bármely utalás, közvetlenül ezt követõen a (2) bekezdés
e) pontja szerinti éves, százalékban kifejezett teljes hitel-
díjmutatót is fel kell tüntetni legalább ugyanakkora méret-
ben és megegyezõ megjelenítésben, illetõleg jól érthetõen
el kell hangoznia.”

9. § Az Fgytv. IV. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:

„A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással
összefüggõ különös követelmények”

10. § Az Fgytv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) Külön jogszabályban meghatározott termék
csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazható.

(2) Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fo-
gyasztót magyar nyelven, közérthetõen és egyértelmûen
tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerû használatának,
felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének mód-
járól.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a termékhez csatolt
magyar nyelvû használati és kezelési útmutatónak a (2) be-
kezdésben említett körben tartalmaznia kell mindazt az in-
formációt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvû
használati és kezelési útmutató tartalmaz.”

11. § Az Fgytv. 13. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A megfelelõség értékelése

13. § Azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogsza-
bály megfelelõségértékelési kötelezettséget ír elõ, csak az
elõírt mód szerinti megfelelõségi tanúsítvánnyal, megfele-
lõségi nyilatkozattal, illetve megfelelõségi jelöléssel
együtt forgalmazhatók.”

12. § Az Fgytv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„14. § (1) A fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – a külön jogszabályban meghatározottak
szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvétel-
re kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a
szolgáltatás díjáról.

(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés
útján értékesítendõ termékre, ha annak kikiáltási (induló)
árát az árverési tájékoztató meghatározza.

(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás
díját egyértelmûen, könnyen azonosíthatóan és tisztán ol-
vashatóan kell feltüntetni.
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(4) Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon át-
nyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját
a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében kife-
jezve fel kell tüntetni.

(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a
szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizeten-
dõ, az általános forgalmi adót és egyéb kötelezõ terheket is
tartalmazó árat kell feltüntetni.

(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommuniká-
ció megjelöli a termék eladási árát, az egységárat is meg
kell adni a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû fel-
tüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legala-
csonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.”

13. § Az Fgytv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomago-
lás óvja meg a termék minõségét, könnyítse meg szállítá-
sát, ne befolyásolja hátrányosan a termék minõségét vagy
mennyiségét.”

14. § Az Fgytv. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Különös felelõsségi szabályok

16. § (1) A használati és kezelési útmutatóra, a megfele-
lõség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó
rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére
vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illet-
ve a szolgáltatást értékesítõ vállalkozás köteles.

(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben emlí-
tett kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles azt pótolni.

(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles
igazolni, hogy a használati és kezelési útmutatóra, a meg-
felelõség értékelésére, a csomagolásra, illetve az árfeltün-
tetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

(4) A fogyasztó, ha nem kapta meg a jogszabályban elõ-
írt használati és kezelési útmutatót, illetve megfelelõségi
tanúsítványt vagy megfelelõségi nyilatkozatot, annak pót-
lását a forgalmazótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az
megnevezte-e a gyártót.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesít-
hetõ igényeit.”

15. § Az Fgytv. a következõ IV/A. fejezetcímmel és
16/A. §-sal egészül ki:

„IV/A. Fejezet

A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló
különös rendelkezések

16/A. § (1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadha-
tó gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíte-
ni, illetve kiszolgálni.

(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

(4) Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése ér-
dekében a vállalkozás vagy annak képviselõje kétség esetén
felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlõ igazolására.
Az életkor megfelelõ igazolásának hiányában a termék érté-
kesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.”

16. § Az Fgytv. VI. fejezete „A fogyasztói jogok érvé-
nyesítése” fejezetcímet követõen a következõ alcímmel és
17/A–17/C. §-sal egészül ki:

„Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni
a székhelyérõl, a panaszügyintézés helyérõl – ha az nem
egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és
az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sa-
játosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlé-
se érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti
ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és – ha a panaszokat
ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címérõl, il-
letve internetes címérõl, telefonszámáról. Üzlettel rendelkezõ
vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól lát-
hatóan és olvashatóan kell megadni.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasz-
tók részére történõ forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységé-
re vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy
írásban közölheti a vállalkozással.

(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és
szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz ke-
zelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az az-
zal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegy-
zõkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fo-
gyasztónak átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köte-
les jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példá-
nyát köteles a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az
írásbeli panaszra vonatkozóan a (4) bekezdésben írtak sze-
rint köteles eljárni.

(4) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles
írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a
vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát
három évig köteles megõrizni, s azt az ellenõrzõ hatósá-
goknak kérésükre bemutatni.

(5) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a
fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszá-
val – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltetõ
testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illeté-
kes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békél-
tetõ testület levelezési címét.

17/B. § (1) A közüzemi, a pénzügyi, a biztosítási, illetve
a pénztári szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás,

7. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 445



a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007.
évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgál-
tató intézmény, valamint a külön törvényben meghatáro-
zott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére,
valamint a fogyasztók tájékoztatására köteles ügyfélszol-
gálat mûködtetésérõl gondoskodni oly módon, hogy
az – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyfelek
részére nyitva álló helyiségben kerüljön kialakításra.

(2) Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási
idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, illetve mû-
ködésének feltételeirõl oly módon köteles gondoskodni,
hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hoz-
záférés – az ellátott fogyasztók számára és földrajzi elosz-
lására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézségekkel a
fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles
biztosítani legalább azt, hogy

a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mû-
ködtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8 órától
20 óráig nyitva tartson, illetve telefonos eléréssel mûköd-
tetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy munkanap-
ján 8 órától 20 óráig elérhetõ legyen,

b) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködte-
tett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak lehetõsége le-
gyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes
ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására, illetve

c) az elektronikus eléréssel mûködtetett ügyfélszolgá-
lat – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget bizto-
sítva – folyamatosan elérhetõ legyen.

(3) Telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat, il-
letve az ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására
biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az
ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyinté-
zést. Az ügyfélszolgálathoz beérkezõ valamennyi telefo-
non tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fo-
gyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel
rögzíteni kell, és a hangfelvételt öt évig meg kell õrizni.
Errõl a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájé-
koztatni kell. A hangfelvételt a fogyasztónak – kérésé-
re – rendelkezésre kell bocsátani.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások te-
vékenységére vonatkozó törvény vagy az annak felhatal-
mazása alapján kiadott kormányrendelet az ügyfélszolgá-
lat mûködésére vonatkozóan további részletes szabályokat
állapíthat meg.

(5) A 17/A. §-tól eltérõen az ügyfélszolgálat minden
esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos állás-
pontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglal-
ni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követõ tizenöt
napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát
személyesen jelenti be és a vállalkozás az abban foglaltak-
nak nyomban eleget tesz.

(6) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése
és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttmûködni
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerve-
zetekkel.

17/C. § A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbe-
liség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy tele-
fax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget
lehet tenni, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ
tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történõ megjelenítését.”

17. § Az Fgytv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § (1) A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fo-
gyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minõségével,
biztonságosságával, a termékfelelõsségi szabályok alkal-
mazásával, a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek kö-
zötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági el-
járáson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az
ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû,
gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének bizto-
sítása érdekében.

(2) A békéltetõ testület a megyei (fõvárosi) kereskedel-
mi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett mû-
ködõ független testület.

(3) Az állam a mindenkori éves központi költségvetés-
rõl szóló törvényben gondoskodik a békéltetõ testületek
mûködésének ügyszámarányos támogatásáról.

(4) A helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békél-
tetõ testület mûködtetésének feladataiból.”

18. § Az Fgytv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye szerinti békéltetõ testület illetékes.

(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye
hiányában a békéltetõ testület illetékességét a fogyasztói
jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére
feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a
szerzõdés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával
érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogo-
sított szerv székhelye szerinti békéltetõ testület, a (2) be-
kezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerzõdés
teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a telje-
sítés helye belföldön található.

(4) Ha több fogyasztó közösen terjeszt elõ kérelmet,
bármelyik kérelmezõre illetékes testület valamennyi kérel-
mezõre nézve illetékes.

(5) A békéltetõ testület illetékességi területe a testületet
mûködtetõ kamara illetékességi területéhez igazodik.”

19. § (1) Az Fgytv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„(1) A békéltetõ testület elnökbõl, – szükség sze-
rint – elnökhelyettesbõl és tagokból (a továbbiakban
együtt: békéltetõ testületi tagok) áll.

(2) A békéltetõ testületi tagokat – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – egyrészrõl a kamara és a megyei
(fõvárosi) agrárkamarák, másrészrõl a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlõ arány-
ban jelölik ki. A testületi tagok száma testületenként leg-
alább tíz, legfeljebb harminc, illetve ha a testülethez be-
nyújtott kérelmek száma a külön jogszabályban meghatá-
rozott mértéket meghaladja, negyven fõ. A jelölés során
biztosítani kell, hogy a testületnek legyen olyan tagja, aki a
25. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelel.”

(2) Az Fgytv. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A békéltetõ testületi tagok megbízatása négy évre
szól. A tagok ismételten kijelölhetõk.”

20. § Az Fgytv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„23. § (1) Az elnököt – a testületi tagok közül – a békél-
tetõ testület választja meg. A választás eredményérõl a bé-
kéltetõ testület értesíti a fogyasztóvédelemért felelõs mi-
nisztert. Ha az elnök testületi tagsági megbízatásának
megszûnését követõ hatvan napon belül a békéltetõ testü-
let nem választ elnököt, az új elnököt a fogyasztóvédele-
mért felelõs miniszter bízza meg a testületi tagok közül.
Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet.

(2) A békéltetõ testület elnöke – ha a testület munkater-
he azt indokolja – elnökhelyettest jelölhet ki a testületi ta-
gok közül. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhe-
lyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Elnökhelyettes hiányá-
ban az elnököt szükség esetén az általa az adott alkalom-
mal történõ helyettesítésre kijelölt tag a kijelölésben meg-
határozott körben helyettesítheti.”

21. § Az Fgytv. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista

tartalmazza a tagok nevét, szakterületük és a tagot jelölõ
szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekbõl nyil-
vános adatok. Az elnök a testületi tagok listáját megküldi a
békéltetõ testület mûködési feltételeit biztosító kamará-
nak, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter-
nek.”

22. § Az Fgytv. 24. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megbí-
zatás megszûnését az érintett testületi tag meghallgatása
után és a tagot jelölõ szervezet véleményének figyelembe-
vételével a békéltetõ testület elnöke, illetve – az elnök te-
kintetében – a békéltetõ testület tagjai közül választott, a
kamara és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társa-
dalmi szervezetek által jelölt tagokból álló háromfõs testü-
let állapítja meg.

(3) Ha a békéltetõ testületi tag megbízatása e törvény-
ben szabályozott bármely okból megszûnik, helyette a tes-
tületi tag jelölésére vonatkozó rendelkezések megfelelõ al-
kalmazásával új testületi tagot kell kijelölni. Ha a tag meg-
bízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, az
olyan folyamatban lévõ ügyben, amelyben eljáró tanács
tagja, még eljár.”

23. § Az Fgytv. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A békéltetõ testületi tagoknak függetlennek és

pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselõi a felek-
nek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes
titoktartásra kötelezettek a békéltetõ testület mûködése so-
rán tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az
eljárás megszûnése után is. Minderrõl kijelölésük elfoga-
dásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.”

24. § Az Fgytv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„25. § (1) A békéltetõ testület – a (3) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – háromtagú tanácsban jár el.

(2) Az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító
fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vál-
lalkozás jelöli ki a testületi tagok 23/A. §-ban meghatáro-
zott listájáról. Az eljáró tanács elnökét, továbbá ha a felek
bármelyike a megadott határidõn belül nem él a jelölés le-
hetõségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács
hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki, figyelemmel arra,
hogy legalább egy tag a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezetek által jelölt, egy másik tag pe-
dig a kamara által kijelölt testületi tagok közül kerüljön ki,
valamint minden olyan szempontra, amely nagy
valószínûséggel biztosítja független és pártatlan testületi
tag kijelölését.

(3) Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egy-
szerû megítélésû, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró
testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél – az általa
az (1) bekezdés szerint jelölhetõ testületi tag megjelölésé-
vel – azt kéri, a békéltetõ testület ebben az esetben is há-
romtagú tanácsban jár el.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben egyedül
eljáró testületi tagként csak az jelölhetõ ki, aki jogi vég-
zettséggel rendelkezik, és a megelõzõ három évben nem
állt az õt jelölõ kamarával, illetve fogyasztói érdekek kép-
viseletét ellátó társadalmi szervezettel, vagy ezek tagjával
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban.

(5) Ahol a törvény a továbbiakban eljáró tanácsot, illet-
ve az eljáró tanács elnökét említ, azon az egyedül eljáró
testületi tagot is érteni kell.”

25. § Az Fgytv. 25. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdések szá-
mozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) Az eljáró tanács legalább egy tagja jogi végzettség-
gel kell, hogy rendelkezzen.”
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26. § Az Fgytv. 26/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„26/A. § A békéltetõ testület bárki kérésére köteles ha-
ladéktalanul, írásban vagy más megfelelõ formában tájé-
koztatást adni a hatáskörérõl, illetékességérõl, eljárásának
szabályairól és költségeirõl, a kötelezést tartalmazó hatá-
rozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeirõl, a határo-
zatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötele-
zést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének fel-
tételeirõl, és arról, hogy a békéltetõ testület eljárása nem
érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetõségét.”

27. § Az Fgytv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27. § A békéltetõ testület eljárása megindításának fel-
tétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetle-
nül megkísérelje a vitás ügy rendezését.”

28. § Az Fgytv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„28. § (1) A békéltetõ testület eljárása a fogyasztó kérel-
mére indul.

(2) A kérelmet a békéltetõ testület elnökéhez kell írás-
ban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. § szerinti mó-
dokon is eleget lehet tenni. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási he-
lyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét,
székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha az illetékességet a 20. § (3) bekezdése szerint a
szerzõdés teljesítésének helyére kívánja alapítani – a fo-
gyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alá-
támasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban elõírt feltétel
teljesítésérõl,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben
más békéltetõ testület eljárását nem kezdeményezte, köz-
vetítõi eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,

g) a testület döntésére irányuló indítványt.
(3) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve an-

nak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasz-
tó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás-
nak a 17/A. § (3) vagy (4) bekezdése, illetve a 17/B. §
(5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát a panasz eluta-
sításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló
egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban elõírt egyeztetés
megkísérlésérõl.

(4) Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kére-
lemhez csatolni kell a meghatalmazást.

(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2)–(4) bekezdésben
foglaltaknak, a békéltetõ testület elnöke a kérelmet – an-
nak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül – a hiá-
nyok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezõnek
visszaküldi.”

29. § Az Fgytv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„29. § (1) Az eljárás megindulásától kezdõdõ határidõk
számításakor az eljárás megindulásának az minõsül, ami-
kor a hiánytalan kérelem a békéltetõ testület elnökéhez be-
érkezik.

(2) A békéltetõ testület elnöke az eljárás megindulásától
számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a
testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testü-
let hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az
ügyet – a kérelmezõ egyidejû értesítésével – a hatáskörrel,
illetve illetékességgel rendelkezõ szervezetnek haladékta-
lanul megküldi.

(3) A testület hatáskörének és illetékességének megálla-
pítása esetén az elnök – a (4) és a (7) bekezdésben megha-
tározott kivételekkel – az eljárás megindulásától számított
hatvan napon belüli meghallgatási idõpontot tûz ki a felek
számára.

(4) Az elnök a kérelmet – meghallgatás kitûzése nél-
kül – elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog
iránt korábban más békéltetõ testület elõtt eljárást indítot-
tak, közvetítõi eljárást indítottak, per van folyamatban
vagy annak tárgyában már jogerõs ítéletet hoztak.

(5) Az elnök a meghallgatás kitûzött idõpontjáról, illet-
ve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellõzését, a
feleket a kérelem másolatának és a 23/A. § szerinti lista
egyidejû megküldésével kellõ idõben elõzetesen értesíti,
azzal a felhívással, hogy az eljáró tanács általuk jelölhetõ
tagjára vonatkozó javaslatukat legkésõbb az értesítés ré-
szükre történt kézbesítésétõl számított nyolc napon belül
tegyék meg, ellenkezõ esetben a kijelölésrõl a békéltetõ
testület elnöke hivatalból gondoskodik.

(6) A 25. § (3) bekezdése szerinti esetben az elnök az ér-
tesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag sze-
mélyét, egyben köteles felhívni a felek figyelmét arra,
hogy a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú ta-
nácsban járjon el.

(7) Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezde-
ményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás
mellõzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell
szereznie.

(8) Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy
az értesítés részére történt kézbesítésétõl számított nyolc
napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a
tanács döntésének kötelezésként történõ elfogadását (alá-
vetés) illetõen, nyilatkozatában jelölje meg az állításait
alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalko-
zást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételé-
nek elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló ada-
tok alapján határoz.
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(9) A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a
kérelmezõnek haladéktalanul megküldi, ha pedig erre már
nincs elegendõ idõ, azt a meghallgatáson adja át.

(10) Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elõ, a ta-
nács köteles az eljárást folytatni, anélkül, hogy a mulasz-
tást a kérelmezõ állításai elismerésének tekintené.”

30. § Az Fgytv. a következõ 29/A. §-sal és 29/B. §-sal
egészül ki:

„29/A. § A békéltetõ testület eljárása során az iratokat a
feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbe-
sítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kézbe-
síteni.

29/B. § A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meg-
hatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.”

31. § Az Fgytv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„30. § (1) Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget
kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség meg-
felel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóvá-
hagyja, ellenkezõ esetben, illetve egyezség hiányában az
eljárást folytatja.

(2) Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlõ el-
bánásban részesíteni. Köteles lehetõséget adni a felek szá-
mára álláspontjuk elõadására, illetve beadványaik elõter-
jesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jo-
gairól és kötelezettségeirõl tájékoztatja.

(3) Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyil-
vánosságához mindkét fél hozzájárul.”

32. § Az Fgytv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„31. § (1) A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során
szabadon módosítható vagy kiegészíthetõ, kivéve, ha az
eljáró tanács ennek lehetõségét az ezzel okozott késede-
lemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az alávetésre
hivatkozva a kérelem módosítása, illetõleg kiegészítése el-
len tiltakozik.

(2) Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerû ér-
tesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elõ bi-
zonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelke-
zésre álló adatok alapján dönt.

(3) A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint

bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát
is – nincs szükség.

(4) A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.
(5) A tanács az eljárást az annak megindulását követõ

kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a ha-
táridõt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meg-
hosszabbíthatja.”

33. § Az Fgytv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„32. § Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem

megalapozott, és a vállalkozás – a békéltetõ testületnél
vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi
kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatko-
zatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésõbb a döntés
meghozataláig nyilatkozatában a békéltetõ testület dönté-
sét magára nézve kötelezõként elismerte, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a
vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a ta-
nács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács
döntésének elismerésérõl egyáltalán nem nyilatkozott.”

34. § Az Fgytv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33. § (1) A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve
az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben elõterjesztett
valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indo-
kokra. A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni
kell az eljárás költségének összegérõl és annak viselésérõl.

(2) Az eljárás költségének tekintendõ mindaz a költség,
ami a felek oldalán a békéltetõ testület eljárása igénybevé-
telével összefüggésben – a célszerû és jóhiszemû eljárás
követelményére figyelemmel – igazoltan felmerült (elõze-
tes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek
személyes megjelenésével összefüggõ útiköltség és kere-
setkiesés stb.).

(3) Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a
tanács az ügyet eldöntötte.

(4) A kötelezést tartalmazó határozatban megállapított
kötelezettség teljesítésére rendszerint – a határozat kézbe-
sítését követõ naptól számított – tizenöt napos határidõt
kell szabni.

(5) A tanács határozatát, illetve ajánlását annak megho-
zatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve
ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésõbb tizenöt
napon belül meg kell küldeni a feleknek.”

35. § Az Fgytv. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„34. § (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érin-
ti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás
keretében érvényesítse.

(2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve
ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon
kívül helyezése azonban kérhetõ a bíróságtól a (3), illetve
a (4) bekezdésben meghatározottak szerint.

(3) A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az
ajánlás részére történt kézbesítésétõl számított tizenöt na-
pon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kér-
heti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha
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a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e
törvény rendelkezéseinek,

b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ testületnek
nem volt hatásköre az eljárásra, vagy

c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a ké-
relem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

(4) A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a
(3) bekezdésben foglaltakon túl – az ajánlás részére történt
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül – akkor is kér-
heti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogsza-
bályoknak.

(5) A pert a békéltetõ testülettel szemben kell megindí-
tani. A testület e perben perbeli jogképességgel és cselek-
võképességgel rendelkezik.

(6) A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatá-
nak végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti.

(7) A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó
határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vo-
natkozhat.

(8) A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrend-
tartásról szóló 1952. évi III. törvény I–XIV. fejezetének
rendelkezései irányadók.”

36. § Az Fgytv. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„35. § (1) A határozat, illetve az ajánlás részére történt
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül a fél kérheti a
tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban elõ-
forduló bármely névcserét, névelírást, szám- vagy számí-
tási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a köte-
lezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatáro-
zott része tekintetében adjon értelmezést.

(2) Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak be-
érkezésétõl számított nyolc napon belül a kijavítást elvég-
zi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határo-
zat, illetve az ajánlás részévé válik.

(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a
határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétõl számított har-
minc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.”

37. § Az Fgytv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„36. § (1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem
tesz eleget, a békéltetõ testület – a fogyasztó nevének meg-
jelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírá-
sát és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a
vállalkozás részére történt kézbesítésétõl számított hatvan
nap elteltével – nyilvánosságra hozni.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve, az ajánlás nem hozható
nyilvánosságra, ha a 34. § (2) bekezdése szerint annak ha-
tályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság
eljárása jogerõsen le nem zárult.

(3) Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó hatá-
rozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a telje-

sítési határidõn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti
a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradék-
kal történõ ellátását.

(4) A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának
elrendelését, ha a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ
testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.

(5) A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az
ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles
értesíteni a békéltetõ testületet.”

38. § Az Fgytv. 36/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„36/A. § A békéltetõ testület tevékenységérõl évente
összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet követõ
év január 31-éig megküldi a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszternek.”

39. § Az Fgytv. a következõ 36/B. §-sal és 36/C. §-sal
egészül ki:

„36/B. § A békéltetõ testület közzéteheti annak a vállal-
kozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevé-
kenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerin-
ti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatko-
zó – a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ tar-
talmú – nyilatkozatot és a kitûzött meghallgatáson nem je-
lent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létre-
hozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel
kell hívni.

36/C. § (1) A vállalkozás a székhelye szerinti békéltetõ
testületnél vagy – valamennyi békéltetõ testületre kiterje-
dõ hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál
írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilat-
kozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltetõ testületi
eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban ho-
zott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozat-
ban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, il-
letve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott ér-
tékében vagy más módon is korlátozhatja.

(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nála meg-
tett alávetési nyilatkozatokról nyilvántartást vezet.

(3) A békéltetõ testület az illetékességi területén szék-
hellyel rendelkezõ vállalkozások nála megtett alávetési
nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.

(4) Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy a fogyasztói jogvita
alapjául szolgáló szerzõdést arra tekintettel kötötte, hogy a
vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában vállalta,
hogy a békéltetõ testületi eljárásnak és egyezség hiányá-
ban az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát,
a vállalkozást e nyilatkozata – az abban meghatározott fel-
tételekkel – köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett az
(1) bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot. A
vállalkozás mentesül e nyilatkozat kötõereje alól, ha bizo-
nyítja, hogy azt a szerzõdéskötésig a vállalással azonos
módon visszavonta.”
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40. § Az Fgytv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„37. § (1) A békéltetõ testület az eljárására vonatkozó
részletes szabályokat a törvény keretei között szabadon ál-
lapíthatja meg. A békéltetõ testület eljárási szabályzata
nem lehet ellentétes a (2) bekezdés szerinti országos eljá-
rási szabályzat rendelkezéseivel.

(2) A békéltetõ testületek az egységes gyakorlat kialakí-
tása érdekében valamennyi békéltetõ testület képviselõjé-
nek részvételével az eljárás egészére vagy egyes eljárási
kérdésekre vonatkozóan országos eljárási szabályzatot ké-
szíthetnek, melyet az igazságügyért felelõs miniszter hagy
jóvá.”

41. § Az Fgytv. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A fogyasztóvédelemért felelõs minisz-

ter – a békéltetõ testületek által megküldött adatok alap-
ján – az általa vezetett minisztérium honlapján gondosko-
dik a következõk közzétételérõl:

a) a békéltetõ testületek címe és telefonszáma,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meg-

határozott listái,
c) a 26/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesí-

tését a békéltetõ testületek eljárására vonatkozó törvényi
rendelkezések rövid, közérthetõ bemutatásával elõmozdí-
tó tájékoztatás,

d) a 36/A. §-ban meghatározott összefoglaló tájékozta-
tók,

e) a békéltetõ testületek eljárását akadályozó vállalko-
zásoknak a 36/B. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó
jegyzéke,

f) az egyes békéltetõ testületeknél a 36/C. § (1) bekez-
dése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett vállalko-
zások jegyzéke az alávetés esetleges korlátozásának meg-
adásával, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által a (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzék, to-
vábbá

g) a 37. § szerinti eljárási szabályzatok.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján

közzé kell tenni
a) a békéltetõ testületek címét és telefonszámát,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meg-

határozott listáit,
c) a 36/C. § (2) bekezdésében meghatározott nyilván-

tartás alapján a nála általános alávetési nyilatkozatott tett
vállalkozások jegyzékét az alávetés esetleges korlátozásá-
nak megadásával, továbbá

d) a 37. § szerinti eljárási szabályzatokat.”

42. § Az Fgytv. VII. fejezete „A fogyasztóvédelem álla-
mi intézményrendszere” fejezetcímet követõen a követke-
zõ 39/A. §-sal egészül ki:

„39/A. § A Kormány – a tudatos fogyasztói magatartás
és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a fogyasztók mi-
nél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fo-
gyasztók biztonságát és tájékozott döntését elõmozdító,

fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a
vállalkozások és fogyasztók, illetve e szereplõk és a fo-
gyasztóvédelemmel összefüggõ állami feladatot ellátó ha-
tóságok közötti kapcsolatok javítása, a kiszámítható, kö-
vetkezetes és egységes hatósági jogalkalmazás erõsítése, a
vállalkozások önszabályozási gyakorlata megerõsítésének
elõsegítése céljából – ösztönzi az országos gazdasági ka-
marák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szerve-
zetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggõ
állami feladatot ellátó hatóságok közös megegyezésén ala-
puló, a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítõ
nyilatkozat létrehozását.”

43. § Az Fgytv. a következõ 41. §-sal egészül ki:
„41. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az állami

szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül alkalma-
zandó európai uniós jogi aktus vállalkozás számára fogyasz-
tóval szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezésének
megsértése miatti fogyasztói beadványokat fogadó, azokat a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz továb-
bító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárási le-
hetõségekrõl tájékoztató telefonon, illetve elektronikusan is
elérhetõ állami ügyfélszolgálatot mûködtet.”

44. § (1) Az Fgytv. 43/A. §-ának (1) bekezdése a követ-
kezõ k) ponttal egészül ki:

[A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a kö-
vetkezõ irányelveket átültetõ tagállami jogszabályokba üt-
közõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekinteté-
ben:]

„k) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorla-
tairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv.”

(2) Az Fgytv. 43/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi
hatóság a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosí-
tott – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen jár
el.”

45. § Az Fgytv. IX. fejezetének címe helyébe az alábbi
fejezetcím lép:

„A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek”

46. § Az Fgytv. 45. §-a (1) bekezdésének h) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állam és a helyi önkormányzatok elõmozdítják és
támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társa-
dalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy]

„h) a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fo-
gyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztó-
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védelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve vé-
gezzenek,”

47. § Az Fgytv. X. fejezete „A fogyasztóvédelmi ha-
tóság eljárása” fejezetcímet követõen a következõ
45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:

„45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi az
e törvényben és – a szerzõdés létrejöttére, érvényességére,
joghatásaira és megszûnésére vonatkozó rendelkezések kivé-
telével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a külön jog-
szabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatáro-
zott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-
ról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik – eljár azok
megsértése esetén.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezé-
seken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérõen
nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi

a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minõségére,

összetételére, csomagolására, megfelelõségértékelésére,
megfelelõségi jelölésére,

c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesí-
tett áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötele-
zõen megállapított árára,

d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített sza-

vatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása so-

rán az egyenlõ bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok meg-

sértése esetén.
45/B. § A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a fo-

gyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e cél-
ból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési
feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaz-
nak-e a jóhiszemûség és tisztesség követelményébe ütkö-
zõen a szerzõdéses jogokat és kötelezettségeket egyolda-
lúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító
feltételt.”

48. § Az Fgytv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„46. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során – e
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárását az általuk vé-
dett fogyasztói érdekek védelme körében ügyfélként kez-
deményezhetik

a) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, illetve

b) a 43/A. § (1) bekezdés a)–c), e) és f), valamint h)–k)
pontjában említett irányelveket átültetõ jogszabályi ren-
delkezések megsértésére hivatkozással az Európai Gazda-
sági Térség bármely más államának joga alapján létrejött
azon feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdé-
se alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
jegyzéken szerepelnek.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés be-
következését követõ három éven túl nem indítható meg.
Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatar-
tás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás az-
zal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot
nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik
el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”

49. § Az Fgytv. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során
megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatáro-
zott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset
összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyá-
nak, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatar-
tás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért
elõny – figyelembevételével és az arányosság követelmé-
nyének szem elõtt tartásával az alábbi jogkövetkezménye-
ket állapíthatja meg:

a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok

megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy az
a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intéz-
kedésérõl köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot,

d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti
vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,

e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását
vagy visszahívását,

f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezet-
védelmi szempontok figyelembevételével,

g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartam-
ra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezá-
rását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egész-
ségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintõ
kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges,

h) a 16/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezé-
sek megsértése esetén a jogsértés megállapításától számí-
tott legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú
ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalma-
zását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig el-
rendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc
nap idõtartamra történõ ideiglenes bezárását, illetve

i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság)
szabhat ki.
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(2) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasz-
tóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkö-
vetkezményeket határozhat meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények
együttesen is megállapíthatók.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát
különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érde-
keik sérelmének köre, a jogsértõ magatartás kiterjedtsége,
a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az alapozhatja
meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkez-
déséhez és folytatásához jogszabályban elõírt egyéb felté-
telekkel végzi-e.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszünte-
tése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerzõ-
dést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a
jogsértõ magatartással, és magatartását a hatósági szerzõ-
désben meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezésekkel.

(6) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkez-
mény alkalmazásának a fogyasztóvédelmi hatósággal ha-
tósági szerzõdést kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben
megállapított teljesítési határidõn belül elkövetett olyan
jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a
szerzõdés megkötésére sor került.

(7) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az (1) be-
kezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának elvei-
rõl a fogyasztóvédelmi hatóság számára normatív utasítást
ad ki. Az utasítás tervezetérõl a jogszabályok elõkészítésé-
re vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával a mi-
niszter konzultációt folytat a vállalkozások szakmai ér-
dek-képviseleti szervezeteivel és a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel. Az utasítást
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g),
illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapításá-
ról értesíti az üzlet mûködési engedélyét kiadó kereskedel-
mi hatóságot.

(9) A hatósági ellenõrzés, illetve a fogyasztóvédelmi
hatóság eljárása során a vállalkozás köteles közölni a tevé-
kenységével kapcsolatos – az ellenõrzés lefolytatásához,
illetve az érdemi döntéshez szükséges – adatokat. Ha a vál-
lalkozás ezen adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság felhí-
vására nem közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szem-
ben eljárási bírság kiszabásának van helye.

(10) A fogyasztóvédelmi hatóság – jegyzõkönyv felvé-
tele mellett – jogosult minta és ellenminta vételére a ter-
mék biztonságosságának, minõségének, illetve összetéte-
lének vizsgálata céljából. A minta költségét is tartalmazó
mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az
egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.

(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsér-
tésért felelõs vállalkozás viseli, ha a minta az elõírt köve-
telményeknek nem felel meg.

(12) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgál-
tatás tekintetében próbavásárlást végezhet.”

50. § Az Fgytv. 47/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„47/A. § (1) A próbavásárláshoz a fogyasztóvédelmi
hatóság közremûködõ személyt vehet igénybe.

(2) A közremûködõ személy részére a közremûködést
igénybe vevõ fogyasztóvédelmi hatóság megbízólevelet
állít ki, amely tartalmazza a közremûködõ személy nevét,
továbbá azt, hogy mely vállalkozásnál milyen típusú ellen-
õrzésben vehet részt.

(3) A közremûködõ személyre az ügyintézõre vonatko-
zó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(4) Próbavásárlás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az
ellenõrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor
igazolja.

(5) Termék próbavásárlását követõen az ellenõrzési jo-
gosultság igazolásakor a vállalkozás képviseletében eljáró
személy a termék visszavétele mellett köteles annak árát
visszatéríteni.

(6) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás
díja eljárási költség, amelyet a jogsértésért felelõs vállal-
kozás visel, ha a szolgáltatás az elõírt követelményeknek
nem felel meg.”

51. § Az Fgytv. a következõ 47/C. §-sal egészül ki:
„47/C. § (1) A 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 testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ,
továbbá a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hát-
rányt 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
testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ, továbbá
a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételé-
nek 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás
esetén 5 millió forintig
terjedhet.

(2) Az (1) 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
információ, a bírság minimális és maximális összegének
meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó
árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelke-
zõ, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás meg-
indításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányá-
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ban a vállalkozás által a hatóság felhívására közölt, az
Szt.-nek a közbensõ mérleg készítésére vonatkozó szabá-
lyai szerint az eljárás megindításának napjával mint for-
dulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe
venni.

(3) Az alábbi a)–d) pontban meghatározott vállalkozá-
sok tekintetében az (1) 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) magánnyugdíjpénztár 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.
(4) Ha a vállalkozás a beszámolóban az adatokat devi-

zában adja meg, a forintra történõ átszámításkor a Magyar
Nemzeti Bank által megállapított, a vállalkozás üzleti évé-
nek lezárásakor – újonnan alapított vállalkozás esetén a
tárgyévet megelõzõ év utolsó napján – érvényes hivatalos
devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(5) A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírsá-
got szab ki, ha

a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megálla-
pító jogerõs határozatában a vállalkozás számára elõírt kö-
telezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, il-
letve határidõ lejártát követõ hat hónapon belül a vállalko-
zás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el,
ugyanazon telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelke-
zést ismételten megsértette,

b) a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egész-
ségét sérti vagy veszélyezteti, vagy a fogyasztók széles kö-
rét érinti, továbbá

c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére ke-
rült sor.”

52. § Az Fgytv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„49. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ügydöntõ ha-
tározatának meghozataláig terjedõ idõtartamra végzésé-
ben azonnali hatállyal elrendelheti a 47. § (1) bekezdésé-
nek a), b), illetve g) pontjában foglaltakat, ha arra a (2) be-

kezdésben meghatározott feltételek fennállásának
valószínûsíthetõsége miatt halaszthatatlanul szükség van.
E döntését a fogyasztóvédelmi hatóság soron kívül hozza
meg.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság elsõ fokú döntését fel-
lebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja
a Ket. 101. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
eseteken túl

a) a 47. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti jogkövet-
kezmény megállapítása esetén,

b) környezetvédelmi okból,
c) a fogyasztók testi épségének, egészségének védelme

érdekében, továbbá
d) a fogyasztók széles körét érintõ kárral fenyegetõ ve-

szély elhárítása érdekében.”

53. § Az Fgytv. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„51. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság határoza-
tát – jogorvoslatra tekintet nélkül – közzéteszi, ha

a) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül történõ vég-
rehajtását rendelte el a 49. § (2) bekezdése alapján,

b) a határozathozatalra azért került sor, mert a fogyasz-
tóvédelmi hatóság az 55. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján kiadott kormányrendelet szerinti eljárása során
megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biz-
tonságossági követelményeknek, vagy

c) a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy
az áru forgalmazásának, illetve értékesítésének megtiltását
rendelte el.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi a 49. §
(1) bekezdése szerinti végzését.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerõs határozatát
közzéteszi.

(4) A határozat, illetve a végzés közzététele a fogyasztó-
védelmi hatóság honlapján, továbbá – amennyiben szüksé-
ges – a fogyasztóvédelmi hatóság által célszerûnek tartott
egyéb módon történik. A közzétett döntésrõl a fogyasztó-
védelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget is tájékoztat-
hatja.

(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerõ beálltára vagy annak hiányára történõ utalást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f) a jogsértõ vállalkozás nevét és székhelyét,
g) a megállapított tényállást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
i) a határozat, illetve a végzés rendelkezõ részét, ide

nem értve jogerõs határozat, végzés esetén a jogorvoslat-
ról szóló rendelkezést, valamint

j) a határozattal, illetve végzéssel szembeni jogorvosla-
ti eljárás tényét.
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(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során ho-
zott és a közzétett határozat, illetve végzés érdemében vál-
tozást eredményezõ döntés tudomására jutásakor – a hatá-
rozat, illetve végzés közzétételével megegyezõ mó-
don – közzéteszi:

a) a jogorvoslattal érintett határozatra, illetve végzésre
vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,

b) a jogorvoslat során hozott döntést, annak rövid indo-
kolását, valamint

c) a közzététel napját.
(7) A fogyasztóvédelmi hatóság a (4), illetve (6) bekez-

dés alapján közzétett információkat a közzétételtõl számí-
tott hat hónap elteltével honlapjáról eltávolítja.”

54. § Az Fgytv. 51. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A hatóság biztosítja, hogy a közzétett határozatok
között a határozatok szövegére, a jogorvoslati eljárás té-
nyére és a megsértettként megjelölt jogszabályi rendelke-
zésre keresni lehessen.”

55. § (1) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének a)–d) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) e törvény II. fejezetének végrehajtására, valamint a

megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó
egészségét vagy biztonságát veszélyeztetõ termékek for-
galmazására és ellenõrzésére, továbbá az alkalmazható
jogkövetkezményekre,

b) a mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illet-
ve az egyéb vizsgálatok költségének mértékére és megfi-
zetésére,

c) az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekre, valamint az ezzel
összefüggõ reklámra,

d) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekre,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

(2) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„i) a békéltetõ testületi tagok kijelölésére,
j) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés

megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv 4. cikke (2) bekezdésének végrehajtása céljából a
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerve-
zeteknek az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében megha-
tározott jegyzékre való felkerülése céljából lefolytatandó
eljárásra,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]

56. § Az Fgytv. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„56. § Felhatalmazást kapnak az ágazati irányításért fe-
lelõs miniszterek, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó
termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket,
biztonságossági elõírásokat, címkézésre vonatkozó külön

elõírásokat, az egyes termékek megfelelõségértékelésének
módját, valamint a megfelelõségi tanúsítványokat kiadó
szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatá-
rozásának szabályait rendelettel meghatározzák.”

57. § Az Fgytv. 56/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért és a fogyasz-
tóvédelemért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóknak
megvételre kínált termékek ára és egységára, illetve szol-
gáltatások díja feltüntetésének részletes szabályait együt-
tes rendeletben állapítsa meg.”

58. § Az Fgytv. „Felhatalmazás” alcíme a következõ
56/B. §-sal egészül ki:

„56/B. § Az igazságügyért felelõs miniszter az általa ve-
zetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
39. § (5) bekezdésében említett irányelv mellékletében fel-
sorolt, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében, illetve a 46. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott uniós jogi
rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések felso-
rolását.”

59. § (1) Az Fgytv. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/88/EGK irányelvével módosított
87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói
hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigaz-
gatási rendelkezések közelítésérõl [a 2. § o) pontja és a
7–7/A. §];

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl
[a 2. § m) és n) pontja, a 14. § (1)–(3), (5) és (6) bek., az
56/A. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján
megalkotott miniszteri rendelettel együtt];

c) 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 39. § (3) és (5) bek., a 46. § (2) bek. b) pontja, a 47. §
(1) bek. a) és b) pontja, a 49. § (1) bek., az 51. §
(2)–(4) bek.];

d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irány-
elve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról
[a 2. § c) és s)–u) pontja és a 3–5. §, a törvény végrehajtásá-
ra az 55. § (1) bek. a) pontjában adott felhatalmazás alap-
ján megalkotott kormányrendelettel együtt];

e) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.)
a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 18–37/A. §).”

(2) Az Fgytv. 57. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
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[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-
gyasztóvédelmi hatóság 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 43/A. §
(4) bek.].”

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

60. § (1) A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továb-
biakban: Pt.) 3. §-ának 10. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„10. Hivatalos irat: a közigazgatás és az igazságszol-

gáltatás szervei, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) szabályozott
békéltetõ testületek, valamint a magánnyugdíjpénztárak
által feladott olyan könyvelt küldemény, amelynek feladá-
sához és kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérlésé-
hez), valamint azok idõpontjához jogszabály jogkövetkez-
ményt fûz, illetve amely a jogszabályban meghatározott
határidõ számításának alapjául szolgál. A hivatalos irat az
e célra rendszeresített tértivevénnyel adható fel.”

(2) A Pt. 35. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„35. § (1) A postai szolgáltatóval szemben benyújtott pa-
naszra az Fgytv. 17/A–17/C. §-ában foglalt rendelkezéseket a
(2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Panasznak az olyan bejelentés minõsül, amelyben az
igénybe vevõ állítja, hogy a szolgáltató által nyújtott szol-
gáltatás vagy a szolgáltató alkalmazottjának munkavégzé-
se részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi elõ-
írásokban, illetve az üzletszabályzatban foglaltaknak. A
panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszünte-
tésére is irányulhat. Nem minõsül panasznak – az igénybe
vevõ részérõl kezdeményezett – a küldemény továbbításá-
val és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk
megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igény-
bevétele.

(3) Panasz
a) a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától

egyéves jogvesztõ határidõn belül,
b) sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az

errõl való tudomásszerzéstõl számított egyéves határidõn
belül, de legkésõbb a tevékenység vagy a magatartás meg-
valósítását követõ két éven belül
tehetõ.

(4) Az egyetemes postai szolgáltató az e törvény felha-
talmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatáro-
zott módon biztosítja az Fgytv. 17/B. §-ának (2) bekezdé-

sében foglalt, az ügyfélszolgálat elérhetõségére vonatkozó
követelmények teljesítését.

(5) A postai szolgáltató köteles a beérkezõ panaszokat
ingyenes, egyszerû, átlátható és megkülönböztetéstõl
mentes eljárás keretében megvizsgálni és a panaszokról,
kezelésük módjáról a külön jogszabályban meghatározott
tartalmú nyilvántartást vezetni.

(6) A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és
az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások ese-
tén a panasz beérkezésétõl számított harminc nap áll ren-
delkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba
irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás idõ-
tartama egy alkalommal, a panaszos egyidejû értesítése
mellett harminc nappal meghosszabbítható.

(7) A postai szolgáltató a panasz kivizsgálásának
eredményérõl belföldi szolgáltatás esetén haladéktala-
nul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgálta-
tótól beérkezett tájékoztatás idõpontjától számított ti-
zenöt napon belül köteles a panaszost írásban tájékoz-
tatni. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött
tájékoztatása esetében a belföldi szolgáltatót felelõsség
nem terheli.

(8) Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja
el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidõn belül
nem válaszol, a panaszos a hírközlési hatósághoz és a Hír-
közlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat a pa-
nasz, illetve a panaszeljárás kivizsgálása érdekében.

(9) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe tartozó
szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról, a panaszok
számáról és kezelésük módjáról a postai szolgáltatók köte-
lesek évente egyszer, legkésõbb a tárgyévet követõ év
március 31. napjáig – az (5) bekezdés szerinti nyilvántartá-
sok megküldésével – a hírközlési hatóságnak beszámolni,
és a beszámolót közzétenni.

(10) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe nem tartozó
postai szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról a hírközlési
hatóság eseti, írásbeli felhívása alapján, annak kézhezvételé-
tõl számított harminc napon belül kell a postai szolgáltatónak
a (9) bekezdés szerinti adatokat szolgáltatnia.”

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
módosítása

61. § (1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban: Tszt.) 8. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság:
a) az önkormányzat jegyzõjének megkeresése alapján

véleményezi a távhõszolgáltató üzletszabályzatát,
b) eljár a 11. § (2) bekezdésében, a 36. §-ban, a 40. §

(2) bekezdésében, a 43. § (1)–(4) bekezdésében, a
46. §-ban, valamint az 53. §-ban foglalt rendelkezések la-
kossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfi-
zetõvel szembeni megsértése esetén.
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(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztó-
védelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiak-
ban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény sze-
rinti lakossági felhasználó az Fgytv. alkalmazásában fo-
gyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(2) A Tszt. 10. §-a és 11. §-a helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„10. § Az önkormányzat jegyzõje
a) megküldi elõzetes véleményezésre a fogyasztóvé-

delmi hatóságnak és a felhasználói érdek-képviseleteknek
a távhõszolgáltatást érintõ képviselõ-testületi elõterjesz-
tések tervezetét,

b) ellenõrzi a távhõszolgáltató ármeghatározó ténye-
zõinek, költségeinek indokoltságát.

11. § (1) A távhõszolgáltató a szükséges adatok és infor-
mációk rendelkezésre bocsátásával köteles együttmûköd-
ni az engedélyezõ hatósággal, valamint a lakossági fel-
használókat, illetve a természetes személy díjfizetõket
érintõ kérdésekben a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fel-
használói érdek-képviseletekkel.

(2) A távhõszolgáltató köteles az általános szerzõdési
feltételeit – kiemelve a távhõszolgáltatás igénybevételé-
nek feltételeit, azok változását, a számlázás rendjét és a
szolgáltatás minõségi követelményeit – az ügyfélszolgála-
tán könnyen hozzáférhetõ helyen kifüggeszteni, valamint
a felhasználó és a díjfizetõ kívánságára azt ingyenesen ren-
delkezésre bocsátani.”

(3) A Tszt. 60. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletben]
„c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazga-

tási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben meg-
állapítja a mûszaki biztonsági hatóság eljárásáért fizetendõ
díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét, valamint a
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatéríté-
sével kapcsolatos részletes szabályokat.”

62. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, va-
lamint 69. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 54. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 19. §-ának (2) bekezdése, 25. §-a, vala-
mint 68. §-ának (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép ha-
tályba.

63. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter 2008. de-
cember 31-éig kezdeményezi, hogy az országos gazdasági
kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szer-
vezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadal-

mi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel össze-
függõ állami feladatot ellátó hatóságok az Fgytv.
39/A. §-ában meghatározott célok megvalósítása érdeké-
ben a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat közös
nyilatkozat formájában rögzítõ Fogyasztóvédelmi Chartát
hozzanak létre.

64. § (1) Az ügyfélszolgálat mûködtetésére kötelezett
vállalkozásoknak legkésõbb 2009. január 1-jéig kell gon-
doskodniuk arról, hogy ügyfélszolgálati rendszerük meg-
feleljen az Fgytv. – e törvény 16. §-ával megállapí-
tott – 17/B. §-ának (2) bekezdése szerinti követelmények-
nek.

(2) A békéltetõ testületi tagok 2011. december 31-ét
megelõzõen keletkezett megbízatása – a megbízatás ere-
deti idõtartamától függetlenül – 2011. december 31-én
szûnik meg.

(3) A 2012. január 1-jével felálló békéltetõ testületek
tagjait – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárkama-
rák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti
szervezetei (vállalkozói oldal), másrészrõl a fogyasztói ér-
dekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek jelölik ki
egyenlõ arányban. A kijelölés során biztosítani kell, hogy
a testületek valamennyi eljáró tanácsában legyen lehetõ-
ség jogi végzettséggel rendelkezõ tag részvételére.

65. § (1) Az Fgytv. e törvény
a) 17. §-ával megállapított 18. §-ának (1) bekezdését,
b) 18. §-ával megállapított 20. §-ának (1)–(4) bekezdését,
c) 29. §-ával megállapított 29. §-ának (2)–(6) és (8) be-

kezdését,
d) 30. §-ával megállapított 29/B. §-át,
e) 31. §-ával megállapított 30. §-ának (3) bekezdését,
f) 32. §-ával megállapított 31. §-ának (2) és (3) bekez-

dését,
g) 33. §-ával megállapított 32. §-át,
h) 34. §-ával megállapított 33. §-át,
i) 35. §-ával megállapított 34. §-át,
j) 36. §-ával megállapított 35. §-át,
k) 37. §-ával megállapított 36. §-át, továbbá
l) 39. §-ával megállapított 36/B. és 36/C. §-át

az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított bé-
kéltetõ testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamat-
ban lévõ ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos ren-
delkezések szerint kell eljárni.

(2) Az Fgytv. e törvény
a) 49. §-ával megállapított 47. §-ának (1) és (4), vala-

mint (8)–(12) bekezdését,
b) 50. §-ával megállapított 47/A. §-ának (3) bekezdését,
c) 51. §-ával megállapított 47/C. §-át,
d) 52. §-ával megállapított 49. §-át, továbbá
e) 53. §-ával megállapított 51. §-át

az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított ható-
sági eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévõ
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ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések
szerint kell eljárni.

66. § (1) Hatályát veszti az Fgytv.
a) 6. §-a és az azt megelõzõ alcím,
b) 7. §-át megelõzõ alcím,
c) 8. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 9–11. §-a és az azokat megelõzõ alcím,
e) 17. §-ának (4) bekezdésében az „(a továbbiakban:

miniszter)” szövegrész,
f) 19. §-a,
g) 21. §-ának (3)–(5) bekezdése,
h) 38. §-a és az azt megelõzõ alcím,
i) 39. §-ának (1) bekezdésében a „ , valamint a 2. § b) és

m) pontjában meghatározott szolgáltatással kapcsolatban a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is” szövegrész,

j) 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése,
k) 45. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „ , jogsza-

bály-módosítást” szövegrész,
l) 45. §-ának (2) bekezdése,
m) a 2007. évi XXII. törvény 11. §-ával megállapított

47/B. §-a és a 2007. évi XLIV. törvény 2. §-ával megálla-
pított 47/B. §-a,

n) 48. §-ának (1) és (2) bekezdése,
o) 55. §-ának (2) bekezdése, továbbá
p) 56/A. §-ának (1) bekezdése.

(2) Hatályát veszti
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról

szóló 1996. évi CXII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében
az „és ügyfélszolgálati” szövegrész,

b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 5. §-ának (2) és (3) bekezdése,

c) a Tszt. 7. §-a e) pontjának utolsó mondata,
d) az egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének

védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
szóló 2007. évi XLIV. törvény 2. §-a, továbbá

e) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásá-
ról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet, valamint az azt
módosító 1/2005. (II. 1.) IM rendelet, 7/2006. (II. 8.) IM
rendelet és 14/2007. (III. 13.) IRM rendelet.

67. § (1) E törvény 42. §-a és 61. §-ának (3) bekezdése
az e törvény kihirdetését követõ második napon hatályát
veszti.

(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, va-
lamint 69. §-a 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

(3) E törvény 43. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.

68. § (1) Az Fgytv.
a) 7. §-ának (3) bekezdésében a „hiteldíj”, valamint a

„hiteldíj mutató” szövegrészek helyébe a „hiteldíjmutató”
szöveg,

b) 7. §-ának (6) bekezdésében és – e törvénnyel átszá-
mozott – (8) bekezdésében, valamint 7/A. §-ának (3) és
(5) bekezdésében a „hitelezõ” szövegrész helyébe a „vál-
lalkozás” szöveg,

c) 7/A. §-ának (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,

d) 7/A. §-ának (2) bekezdésében a „hitelezõnek” szö-
vegrész helyébe a „vállalkozásnak” szöveg,

e) 7/A. §-ának (4) bekezdésében a „hitelezõtõl” szö-
vegrész helyébe a „vállalkozástól” szöveg,

f) 15. §-ának (2) bekezdésében az „Az áru” szövegrész
helyébe az „A termék” szöveg,

g) 24. §-ának (3) bekezdésében a „jelölésére” szöveg-
rész helyébe a „kijelölésére” szöveg,

h) 26. §-ának (6) bekezdésében az „érdemi határoza-
tot” szövegrész helyébe a „kötelezést tartalmazó határoza-
tot, illetve ajánlást” szöveg,

i) 39. §-ának (5) bekezdésében a „külön jogszabályban
meghatározott” szövegrész helyébe az „a 98/27/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletében felsorolt
közösségi jogi rendelkezéseket átültetõ” szöveg,

j) 40. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében,
43/B. §-ában, valamint 56/A. §-ának (3) bekezdésében a
„miniszter” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért
felelõs miniszter” szöveg,

k) 48. §-ának (3) és (6) bekezdésében a „fogyasztóvé-
delmi bírság” szövegrész helyébe a „bírság” szöveg,

l) 51/A. §-ának (1) bekezdésében „Az eljáró hatóság”
szövegrész helyébe az „A fogyasztóvédelmi hatóság” szö-
veg, az „illetõleg” szövegrész helyébe a „továb-
bá – amennyiben szükséges –,” szöveg,

m) 51/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „51. §
(6) bekezdésének” szövegrész helyébe az „51. § (5) bekez-
désének” szöveg,

n) 56/A. §-ának (2) bekezdésében az „a miniszterrel”
szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

o) 56/A. §-ának (3) bekezdésében a „forgalomba hoz-
ható áruk” szövegrész helyébe a „forgalmazható termé-
kek” szöveg,

p) 57. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „47/B. §, az
51. § (2) bek. c) pontja, valamint (5) és (6) bek.” szöveg-
rész helyébe a „47. § (5) bek., valamint az 51. §
(2)–(4) bek.” szöveg
lép.

(2) Az Fgytv.
a) 21. §-ának (2) bekezdésében az „egyrészrõl a kama-

ra és a megyei (fõvárosi) agrárkamarák” szövegrész helyé-
be az „egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárka-
marák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képvisele-
ti szervezetei (a továbbiakban együtt: vállalkozói oldal)”,
továbbá a „25. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a
„25. § (3) és (5) bekezdésében” szöveg,
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b) 24. §-ának (2) bekezdésében és 25. §-ának (2) be-
kezdésében a „kamara” szövegrész helyébe a „vállalkozói
oldal” szöveg,

c) 25. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg,

d) 25. §-ának (2) bekezdésében a „figyelemmel arra”
szövegrész helyébe a „figyelemmel a (3) bekezdés szerinti
követelményekre, továbbá arra” szöveg,

e) 25. §-ának – az e törvény 25. §-ával átszámo-
zott – (5) bekezdésében a „kamarával” szövegrész helyébe
a „kamarával vagy szakmai érdek-képviseleti szervezet-
tel” szöveg,

f) 29. §-ának (6) bekezdésében a „25. § (3) bekezdése”
szövegrész helyébe a „25. § (4) bekezdése” szöveg, a
„25. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. §
(4) bekezdésében” szöveg
lép.

69. § (1) E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) 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 2. §
és a 8. §),

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl,
2. cikk a) és b) pont, 3. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 4. cikk
(1) bekezdés és 10. cikk (a 2. § és a 12. §),

c) 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 48. §, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az 58. §),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irány-
elve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról,
2. cikk a), b), e), f), g) és h) pont, 3. cikk (1) és (2) bekez-
dés, 5. cikk (a 2. § és a 3–6. §),

e) az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányel-
ve (2005. május 11.) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedel-
mi 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 parla-
menti és tanácsi rendelet módosításáról,

f) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) a
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 17–41. §).

(2) A 44. § (1) bekezdése, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az
58. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért fe-
lelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló,
2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése, (6) bekezdésének
e) pontja és mellékletének 16. pontja végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fogyasztóvédel-
mi hatóság feladatkörében és eljárásában.

(3) A 44. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabá-
lyok 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
2008. március 17-i 2008/282/EK bizottsági határozat vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fo-
gyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában.

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

2008. évi XLIX.
törvény

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások
megvalósításának elõsegítése érdekében egyes

törvények módosításáról*

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
2. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„6. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvõ, az

építési szabályoknak megfelelõen kialakított és közterü-
letnek gépjármû-közlekedésre alkalmas részérõl az adott
közterületre vonatkozó jogszabályi elõírások szerint, vagy
önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, közforga-
lom elõl el nem zárt magánútról gépjármûvel közvetlenül,
zöldfelület, illetve termõföld sérelme nélkül megközelít-
hetõ telek.”

2. § Az Étv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az építészeti értékvédelem és az (5) bekezdésben
felsorolt feladatok ellátása érdekében – kormányrendelet-
ben meghatározott keretek között – szakmai tanácsadó tes-
tületként:

a) központi és regionális (területi) településrendezési,
illetve építészeti-mûszaki tervtanácsok, valamint

b) helyi építészeti-mûszaki
tervtanácsok mûködnek.”

3. § (1) Az Étv. 9. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) A megállapított helyi építési szabályzatban és a jó-
váhagyott szabályozási tervben foglaltakat az érintett köz-
igazgatási szerveknek a hatáskörüket érintõ ügyekben el-
járásaik során érvényesíteniük kell. Az (1)–(9) bekezdés-
ben foglalt rendelkezéseket a (10) bekezdésben foglalt ki-
vételekkel a településrendezési eszköz módosítása esetén
is alkalmazni kell.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az Étv. 9. §-a kiegészül a következõ új (10) bekez-
déssel, egyidejûleg a jelenlegi (10)–(11) bekezdések szá-
mozása (11)–(12)-re változik:

„(10) Nem kell alkalmazni a (2)–(7) bekezdésben fog-
lalt rendelkezéseket

a) a településrendezési eszköz
aa) magasabb szintû jogszabály rendelkezésével ellen-

tétes rendelkezésének, elõírásának hatályon kívül helyezé-
se, vagy

ab) nem településrendezési szabályozási körbe tartozó
elõírásának módosítása vagy hatályon kívül helyezése, il-
letve

b) az Étv. 57. § (4) bekezdésében meghatározott helyi
védettség megszüntetése
esetében.”

4. § Az Étv. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A településrendezési eszköz módosítása esetén

a 9. § (3) bekezdés szerinti véleményeztetés elhagyható, ha
a) a módosítás
aa) nem érinti a település fõ infrastruktúra hálózatát,

alapvetõ zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett ter-
mészeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem nö-
veli felhasználási intenzitását,

ab) területfelhasználási változást nem jelent, és
ac) már a 9. § (2) bekezdés szerinti véleményeztetéshez

részletesen kidolgozásra került és véleményeztetése meg-
történt, vagy

b) a módosítás elírás vagy számítási hiba javítása érde-
kében történik.”

5. § Az Étv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A településrendezési eszközt és annak mó-

dosítását a települési önkormányzat maga készíti el, vagy
településtervezési szerzõdés alapján készítteti el.

(2) A településtervezési szerzõdésre a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban:
Ptk.) szabályozott tervezési szerzõdés szabályait kell al-
kalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerzõdést írásban kell megkötni,
b) a tervezõ a szerzõdésben meghatározott esetben és

módon vehet igénybe társtervezõt, illetve szakági tervezõt
(altervezõt), és

c) a tervezõ díja – ha a felek eltérõen nem rendelkez-
nek – a tervdokumentáció átadásával egyidejûleg esedékes.”

6. § Az Étv. 20. § (7) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

[A tilalom nem terjed ki:]
„e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi

területre.”

7. § Az Étv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § Az építészeti-mûszaki tervezési szerzõdésre

Ptk.-ban szabályozott tervezési szerzõdés szabályait kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerzõdést írásban kell megkötni,
b) a tervezõ a szerzõdésben meghatározott esetben és

módon vehet igénybe társtervezõt, illetve szakági tervezõt
(altervezõt), és

c) a tervezõ díja – ha a felek eltérõen nem rendel-
keznek – a tervdokumentáció átadásával egyidejûleg ese-
dékes.”

8. § Az Étv. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az engedélykérelem elbírálása vagy bejelentés tu-
domásulvétele során az építésügyi hatóság – jogszabály el-
térõ rendelkezése hiányában – köteles helyszíni szemlét
tartani.”

9. § (1) Az Étv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az építési engedély megkérése elõtt az ügyfél (épít-
tetõ) a telek beépítésével [különös tekintettel a 18. §
(2) bekezdésében foglaltakra], a településképpel, az építé-
szeti kialakítással kapcsolatos, továbbá a mûemléki, régé-
szeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és kör-
nyezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédel-
mi, tûzvédelmi, valamint a mûszaki követelmények (ide-
értve a geológiai, szeizmológiai követelményeket is) elõ-
zetes tisztázása céljából az építésügyi hatóságtól külön
jogszabályban meghatározott elvi engedélyt kérhet. Jog-
szabály az elvi építési engedély kérését kötelezõvé teheti.”

(2) Az Étv. 35. §-a a következõ (4)–(6) bekezdésekkel
egészül ki:

„(4) Az építtetõ az építési engedélyezésre vonatkozóan
választhatja a külön jogszabályban meghatározott össze-
vont építésügyi hatósági engedélyezési eljárást (a továb-
biakban: összevont eljárás), amely

a) az (1) bekezdésben meghatározott követelmények elõ-
zetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és

b) építési engedélyezési
szakaszból áll.

(5) Az összevont eljárás iránti kérelem beérkezésétõl
számított tíz munkanapon belül az építésügyi hatóság – az
érintett szakhatóságok és közmûszolgáltatók bevonásával,
továbbá az egyéb ügyfelek hirdetményi úton történõ érte-
sítésével – egyeztetõ tárgyalást és helyszíni szemlét tart.
Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szaka-
szában az elvi építési keretengedély megtagadásáról szóló
végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.

(6) Az összevont eljárás illetéke az elvi építési engedé-
lyezési eljárás és az építési engedélyezési eljárás külön
jogszabályban meghatározott illetékének az összegével
egyezik meg, amelyet az összevont eljárás egyes szaka-
szainak a megindításakor kell megfizetni.”

10. § Az Étv. 37. §-a a következõ (1) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1) Az építésügyi hatóság engedélye nem mentesíti az
építtetõt az építési tevékenység megkezdéséhez a külön
jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.”
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11. § Az Étv. 39. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A kivitelezés megkezdésének bejelentéséhez az
építtetõnek – külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – mellékelnie kell:

a) a következõ személyek – az 58. § (4) bekezdésében
meghatározott személyes adatok körébe tartozó – adatait:

aa) vállalkozó kivitelezõ (több vállalkozó kivitelezõ
esetén a kezdéskor ismert összes kivitelezõ),

ab) felelõs mûszaki vezetõ (több felelõs mûszaki vezetõ
esetén a kezdéskor ismert összes felelõs mûszaki vezetõ),

ac) építési mûszaki ellenõr, ha jogszabály építési mû-
szaki ellenõr alkalmazását elõírja, vagy építési mûszaki el-
lenõr alkalmazására kerül sor,

b) az építmény rendeltetésére vonatkozó adatokat,
c) a kiviteli tervdokumentációról szóló tervezõi, illetve

tervellenõri nyilatkozatot,
d) az egyéb, jogszabályban meghatározott adatokat és

dokumentumokat.”

12. § Az Étv. a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § Ha az építtetõ vagy megbízott képviselõje uta-

sítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, vagy az élet-
és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a vállalkozó kivitele-
zõ az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot köte-
les az építési naplóba bejegyezni.”

13. § Az Étv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi hatóság a jogerõs és végrehajtható
építésügyi hatósági engedéllyel végzett építési tevékeny-
ség ellenõrzésén túl megelõzi, felkutatja, megakadályozza

a) az építésügyi hatósági engedély nélkül vagy attól el-
térõen végzett,

b) az általános érvényû kötelezõ építésügyi elõírások
megsértésével végzett (a továbbiakban együtt: szabályta-
lan) építési tevékenységet, illetõleg

c) a rendeltetéstõl eltérõ építményhasználatot.”

14. § Az Étv. 46. § (6) bekezdésének felvezetõ szöveg-
része és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenõrzése során azt
állapítja meg, hogy

a) a kivitelezés során az (5) bekezdés a) vagy d) pontjá-
ban foglaltakat megsértették, vagy”

15. § Az Étv. 47. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az építésügyi hatóságnak el kell rendelnie:]
„c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságai-

nak megszüntetését,
ca) ha azt rendeltetésszerû és biztonságos használatra

nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen
ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a
köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot kelet-
kezett,

cb) ha a használatbavételi engedély megszerzését kö-
vetõ engedély és bejelentés nélkül végezhetõ átalakítás,
változtatás, rendeltetésmódosítás következtében az érin-
tett építmény vagy építményrész a – változtatáskor, átala-
kításkor, rendeltetésmódosításkor hatályos – rendeltetés-
szerû és biztonságos használatra vonatkozó jogszabályi és
hatósági elõírásoknak nem felel meg, vagy

cc) ha a használatbavételi engedély megszerzését kö-
vetõen engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szabályta-
lan átalakítás, változtatás, rendeltetésmódosítás következ-
tében az érintett építmény vagy építményrész az – ellenõr-
zéskor hatályos – rendeltetésszerû és biztonságos haszná-
latra vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírásoknak nem
felel meg,”

16. § Az Étv. 49. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Nem szabható ki bírság az olyan jogerõs és végre-
hajtható építési, illetve bontási engedély alapján elvégzett
építési tevékenységgel összefüggésben, amelynek az alap-
ját képezõ határozatot utóbb az építésügyi hatóság a saját
hatáskörében vagy ügyészi óvás folytán visszavonta, vagy
amelyet a bíróság hatályon kívül helyezett, illetve az Al-
kotmánybíróság határozata alapján az építésügyi hatóság
felügyeleti szerve megváltoztatta vagy megsemmisítette
kivéve, ha az építtetõ a visszavonásra (megváltoztatásra,
megsemmisítésre, hatályon kívül helyezésre) alapot adó
ok tekintetében rosszhiszemûen járt el.”

17. § (1) Az Étv. 53/A. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági, vala-
mint az egyéb építésügyi igazgatási jogkör gyakorlására
feljogosított szerv által lefolytatott eljárásokban – ha az
ügyfél ezt kezdeményezi és ha ennek az információtech-
nológiai feltételei fennállnak – a (3) bekezdés szerinti érte-
sítés, a hiánypótlás, a közbülsõ intézkedések, a szakható-
sági megkeresések, a döntés közlése, nyilvántartások ve-
zetése, azokból adatok lekérdezése, közlése, az építõipari
kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentése jog-
szabályban meghatározottak szerint elektronikus úton is
lefolytatható. Egyéb építésügyi eljárásban az elektronikus
ügyintézés jogszabályban meghatározott esetekben és mó-
don folytatható le. A miniszter, az építésügyi hatóság, va-
lamint a 32. § (6) bekezdés szerinti névjegyzékeket vezetõ
szervek az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyinté-
zésük elõsegítése érdekében elektronikus tájékoztatási
szolgáltatást mûködtetnek.”

(2) Az Étv. 53/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(6)–(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által
kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti és eljárási bírságok
(a továbbiakban: bírságok) – a (6) bekezdésben foglalt ki-
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vételekkel és a sajátos építményfajtákra, mûemlékekre vo-
natkozó eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában – az
50. § (1) bekezdése szerinti célelõirányzatot illetik.

(5) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által
jogerõsen és végrehajthatóan kiszabott bírságok – a (7) be-
kezdésben foglaltak kivételével – adók módjára behajtan-
dó köztartozások, amelyeket a célelõirányzat, illetve a sa-
játos építményfajtákra vonatkozó jogszabályban meghatá-
rozott szerv javára, az építésügyi hatóság megkeresésére
az állami adóhatóság hajt be.

(6) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által ki-
szabott eljárási bírság az eljáró hatóságot illeti meg.

(7) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsá-
gi célú építmények építésügyi és építésfelügyeleti hatósá-
gai által meghozott döntés végrehajtását az elsõ fokon el-
járó hatóság foganatosítja.”

18. § Az Étv. 53/C. § (6)–(7) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, és ezzel egyidejûleg a kö-
vetkezõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az építésügyi hatósági engedélyezéshez szüksé-
ges mellékleteket és dokumentációt építésügyi igazgatási
szakértõ készíti elõ és az építtetõ az építésügyi hatósági
engedélykérelme benyújtásakor kérelméhez mellékeli az
építésügyi igazgatási szakértõ (7) bekezdés szerinti tartal-
mú és a kérelem benyújtását legfeljebb 15 nappal megelõ-
zõen kelt nyilatkozatát, akkor az ügyintézési határidõ so-
ron kívüli, de legfeljebb 30 nap.

(7) Az építésügyi igazgatási szakértõ nyilatkozatában
azt tanúsítja, hogy

a) az építésügyi hatósági engedélykérelem és annak
mellékletei megfelelnek az e törvényben és az építmény-
fajta engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban elõ-
írtaknak,

b) a 36. § (1) bekezdésében meghatározottak és a terve-
zett építményre, építési tevékenységre külön jogszabály-
ban elõírt építésügyi követelmények teljesültek,

c) a szakhatóságok állásfoglalása rendelkezésre áll,
d) az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges

adatok rendelkezésre állnak,
e) a bejelentés mellékletét képezõ dokumentáció tartal-

maz a helyszínrõl, annak környezetérõl készített minden
olyan – jogszabályban meghatározott – dokumentumot,
amely lehetõvé teszi a helyszíni szemle mellõzését, a valós
állapot és a tervezett építmény, építési tevékenység szom-
szédos telkek beépíthetõségére vonatkozó hatásainak
megítélését, az illeszkedés követelményeinek megállapí-
tását.

(8) Az építésügyi hatóság határozata – a (9) bekezdés-
ben foglalt eltéréssel – honvédelmi okból akkor nyilvánít-
ható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha az
kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi területen meg-
valósuló, és a külön jogszabály szerinti honvédelmi és
katonai célú építmény építésügyi hatósági engedélyezésé-
re irányul.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a felleb-
bezést elbíráló hatóság

a) az ügyfél kérelmére a közérdekre tekintettel, vagy
abban az esetben, ha az az ügyfél különös méltánylást ér-
demlõ jogának, vagy jogos érdekének érvényesítése érde-
kében szükséges, vagy

b) a szakhatóság felügyeleti szervének kérelmére, ha az
ügyben eljáró építésügyi hatóság a szakhatóság állásfoglalá-
sát figyelmen kívül hagyta, illetve az eljárását mellõzte
a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

(10) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv-
ben lehatárolt kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi te-
rület övezetében a Magyar Köztársaság védelmi képessé-
geit alapvetõen meghatározó, vagy NATO tagságból ere-
dõ, illetve nemzetközi szerzõdésben vállalt kötelesség tel-
jesítéséhez szükséges honvédelmi és katonai célú épít-
mény építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában

a) elsõ fokon az építési tevékenység végzésének helye
szerinti települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje,

b) másod fokon az állami fõépítész
településrendezési szakhatóságként vesz részt.”

19. § (1) Az Étv. 58. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyi hatóságok, települési jegyzõk (fõ-
jegyzõk), közmûvezetékek kezelõi, közalapítványok, ka-
marák és más, jogszabályban erre felhatalmazott szervek
az építésügy körébe tartozó közfeladatok ellátásához szük-
séges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és
mûszaki adatokról, amelyek a településrendezéshez és te-
lepüléstervezéshez, az építészeti-mûszaki tervezési, és
építésügyi mûszaki szakértõi tevékenységhez és az ezek-
hez esetenként kapcsolódó tevékenységekhez, az építés-
ügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységhez, szak-
magyakorlási jogosultságok megállapításához és ellenõr-
zéséhez, az építési beruházások, építõipari kivitelezési te-
vékenységek megvalósításához feltétlenül szükségesek
jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat
vezetnek, adatokat kezelnek.”

(2) Az Étv. 58. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kérelem benyújtásakor
a) harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kö-

teles fizetni az eljáró hatóság számlájára
aa) az építészeti-mûszaki tervezõi névjegyzékbe, elkü-

lönített névjegyzékbe,
ab) az építésügyi mûszaki szakértõi névjegyzékbe, el-

különített névjegyzékbe,
ac) az építési-mûszaki ellenõri névjegyzékbe, elkülö-

nített névjegyzékbe,
ad) a felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékbe, elkülöní-

tett névjegyzékbe
való felvételét (bejegyzését) kérõ személy,

b) húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles
fizetni az eljáró hatóság számlájára

ba) a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési
kötelezettség teljesítését igazoló hatósági bizonyítvány ki-
állítását,
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bb) az eseti építészeti-mûszaki tervezési engedélyt,
eseti mûszaki ellenõri engedélyt, eseti felelõs mûszaki ve-
zetõi engedélyét
kérõ személy.”

20. § (1) Az Étv. 62. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„h) az épített környezet alakításával és védelmével kap-

csolatos építésügyi igazgatási, építésügyi mûszaki szakér-
tõi, településtervezõi, településrendezési szakértõi és épí-
tészeti-mûszaki tervezési tevékenység gyakorlásának és
az ezzel összefüggõ jogosultság feltételei megállapításá-
nak szabályait,”
[rendelettel állapítsa meg.]

(2) Az Étv. 62. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„l) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi,

katonai és nemzetbiztonsági célú építmények építésügyi
és építésfelügyeleti hatóságainak kijelölését, és az
53. §-ban említett sajátos feltételeket, valamint az építés-
ügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárások, az
építésügyi hatósági ellenõrzés és az építésfelügyeleti tevé-
kenység részletes szakmai szabályait, a hatósági határoza-
tok és végzések, illetve az építészeti-mûszaki tervek rész-
letes tartalmi követelményeit, továbbá az e tevékenységek
ellátásához szükséges nyilvántartások létesítésének és mû-
ködésének sajátos szabályait,”
[rendelettel állapítsa meg.]

(3) Az Étv. 62. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„r) az építõipari kivitelezési tevékenység résztvevõire vo-

natkozó vállalkozási szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit,”
[rendelettel állapítsa meg.]

(4) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következõ új
s)–v) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„s) az egyes építésügyi hatósági eljárási szabályokat,
t) az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és be-

rendezések mûszaki követelményeinek és megfelelõség-
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályait,

u) az építõipari kivitelezési folyamatok költségtervezé-
si tevékenységének, becsült és tételes árképzésének, ezen
belül a rezsióradíj, a többlet- és pótmunka mûszaki tartal-
mi meghatározásának és elszámolási módjának feltételeit
és részletes szabályait,

v) a tervezési és szakértõi szerzõdés kötelezõ tartalmi
elemeit”
[rendelettel állapítsa meg.]

(5) Az Étv. 62. § (2) bekezdése c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy]
„c) a környezetvédelemért felelõs miniszterrel és az if-

júságpolitikáért felelõs miniszterrel az egyes nem üzleti

célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek létesítésével és
üzemeltetésével kapcsolatos építésügyi, táj- és természet-
védelmi feltételeket,”
[rendelettel állapítsa meg.]

21. § Az Étv. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„63. § Ez a törvény az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 24. cikkének, az Európai Parlament és a
Tanács a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv (2006. december 12.) 9. és 16. cikkének való
megfelelést szolgálja.”

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházások megvalósításának

gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Ngyt.) 1. § (1) bekezdése a következõ c)–d) pont-
tal egészül ki, és a bekezdés záró szövegrésze helyébe a
következõ szöveg lép:

[A törvény hatálya az egyes,]
„c) a koncessziós, illetve az egyes kizárólagos állami te-

vékenységek gyakorlása jogának átengedése érdekében
lefolytatott árverési és pályázati eljárások keretében létre-
jött szerzõdések alapján megvalósítandó és ahhoz szoro-
san kapcsolódó, összesen legalább öt milliárd forint teljes
költségigényû,

d) részben vagy egészben egyedi kormánydöntéssel
megítélt támogatásból megvalósítandó nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal össze-
függõ, a Kormány által rendeletben meghatározott köz-
igazgatási hatósági engedélyezési ügyekben (a továb-
biakban: kiemelt jelentõségû ügy) indult eljárásokra ter-
jed ki.”

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

„(2) A kiemelt jelentõségû ügyekben az épített környe-
zet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.), az építésügyi hatósági eljá-
rásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról szóló külön jogszabály és az
ügyfajtára vonatkozó különös hatósági eljárási szabályok
rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel
kell alkalmazni.”
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23. § Az Ngyt. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„3. § (1) Kiemelt jelentõségû ügyben a kérelmet soron
kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidõ azonban – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – legfeljebb hat-
van nap lehet.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentõségû ügy-
ben az építési engedélyezéshez, vagy az összevont építés-
ügyi hatósági engedélyezési eljárás építési engedélyezési
szakaszához szükséges mellékleteket és dokumentációt
építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ, és az építtetõ az
építésügyi hatósági engedélykérelme benyújtásakor kérel-
méhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakértõnek az
Étv. 53/C. §-ának (7) bekezdése szerinti tartalmú nyilat-
kozatát az ügyintézési határidõ soron kívüli, de legfeljebb
harminc nap.

(3) A környezet védelmének általános szabályairól, va-
lamint a természet védelmérõl szóló törvények hatálya alá
tartozó hatósági eljárások esetében az (1) és (4) bekezdés
határidõkre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

(4) A hatóság vezetõje indokolt esetben az ügyintézési
határidõt legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
Errõl a hatóság a kérelmezõ ügyfelet, valamint akiket az
eljárás megindításáról értesítettek, haladéktalanul értesíti.

(5) Kiemelt jelentõségû ügyben a hatóság jogosult ható-
sági közvetítõ kirendelésére.”

24. § Az Ngyt. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § (1) Kiemelt jelentõségû ügyben, ha az építtetõ ezt
kezdeményezi, a hatósági eljárás megindulása elõtt, a ha-
tóság, valamint az ezt követõen induló eljárás vonatkozá-
sában érintett szakhatóságok és közmûszolgáltatók az
ilyen irányú kezdeményezés kézhezvételétõl számított
nyolc munkanapon belül az építtetõvel szemlét, illetõleg
egyeztetést tartanak, amelyrõl emlékeztetõt vesznek fel.
Az emlékeztetõ a beruházás tervezését, megvalósítását
érintõ követelmények elõzetes tisztázása érdekében az
építtetõ számára tájékoztatást tartalmaz a hatóságok, szak-
hatóságok és a közmûszolgáltatók részérõl a tervezett be-
ruházás tervezéséhez szükséges adatokról, valamint a ké-
relem elbírálásához szükséges jogszabályokban meghatá-
rozott feltételekrõl és egyéb követelményekrõl. Az emlé-
keztetõben foglaltak az engedélyezõ hatóságot, a szakha-
tóságot és a közmûszolgáltatót nem kötik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szemléért, illetõleg egyez-
tetésért a hatóságot, – szakhatóság közremûködése ese-
tén – a szakhatóságot és a közmûszolgáltatót a külön jog-
szabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatá-
si díj illeti meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a külön jogszabály szerinti elõzetes vizsgálatra, a környe-
zeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati en-
gedélyezési, illetve a 4/A–4/B. §-okban meghatározott el-
járásokra.”

25. § Az Ngyt. a következõ 4/A–4/B. §-okkal egészül ki:
„4/A. § (1) Az építtetõ az építési engedélyezésre vonat-

kozó külön jogszabályi elõírások helyett választhatja az e
§-ban és a 4/B. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásá-
val az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
(a továbbiakban: összevont eljárás).

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont eljárás
a) az Étv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott köve-

telmények elõzetes tisztázása céljából elvi építési kereten-
gedélyezési (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) és

b) építési engedélyezési
szakaszból áll.

(3) Az összevont eljárás lefolytatására irányuló kérel-
met az építtetõ írásban az 1. melléklet szerinti nyomtatvá-
nyon, az ott meghatározott tartalommal terjeszti elõ.

(4) Az összevont eljárásra irányuló kérelem melléklete
elvi keretengedélyezéshez

a) a 2. mellékletben meghatározott építészeti-mûszaki
dokumentáció 2 példányban, és

b) a tervezõi nyilatkozat.
(5) Az összevont eljárás építési engedélyezéshez szük-

séges – az építési engedélyezési eljárást szabályozó külön
jogszabályokban meghatározott – mellékleteit az elvi ke-
retengedélyezést követõen, az abban meghatározottak sze-
rint és annak érvényességi idején belül kell benyújtani.

(6) Az összevont eljárás iránti kérelem beérkezésétõl
számított tíz munkanapon belül az építésügyi hatóság – az
érintett szakhatóságok és közmûszolgáltatók bevonásával,
továbbá az egyéb ügyfelek hirdetményi úton történõ érte-
sítésével – egyeztetõ tárgyalást és helyszíni szemlét tart.
Az építésügyi hatóság az egyeztetõ tárgyalásról és helyszí-
ni szemlérõl a kérelmezõ, az építésügyi hatóság, a szakha-
tóságok és a közmûszolgáltatók megállapításait és a beru-
házás megvalósíthatóságával kapcsolatos nyilatkozatait is
magában foglaló jegyzõkönyvet készít. A szakhatóság és
az érintett közmûszolgáltató az egyeztetõ tárgyalás és
helyszíni szemle során a nyilatkozattételre további öt mun-
kanapot kérhet. Az ügyintézési határidõbe nem számít be a
nyilatkozat teljesítéséig terjedõ idõ.

(7) Az elvi keretengedélyezés során az építésügyi ható-
ság elvi építési keretengedélyt (a továbbiakban: elvi keret-
engedély) ad ki.

(8) Az elvi keretengedélyben az építésügyi hatóság a
(6) bekezdés szerinti egyeztetõ tárgyalás és helyszíni
szemle során feltárt tények és nyilatkozatok alapján meg-
állapítja az építési engedély megadásának általános felté-
teleit és kereteit.

(9) Az építésügyi hatóság az elvi keretengedély meg-
adásáról vagy megtagadásáról a kérelem elõterjesztésétõl
számított tizenöt napon belül dönt. Az elvi keretengedély
megtagadásáról szóló végzés ellen önálló fellebbezésnek
van helye.

(10) A jogerõs és végrehajtható elvi keretengedély egy
évig érvényes. Érvényessége egy ízben legfeljebb egy év-
vel meghosszabbítható, ha az elvi keretengedély lényeges
tartalmát érintõ jogszabályok, illetve a kötelezõ hatósági

464 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 7. szám



elõírások idõközben nem változtak meg. Az elvi kereten-
gedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.

4/B. § (1) Az összevont eljárás építési engedélyezési
szakasza az építési engedély elvi keretengedélynek megfe-
lelõen pontosított tartalmú mellékletek – elvi keretenge-
dély érvényességi idején belül történõ – benyújtásával
kezdõdik. Az építési engedélyezési szakaszban az elvi ke-
retengedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot, a szak-
hatóságot és a közmûszolgáltatót – azokban a kérdések-
ben, amelyekrõl kifejezetten rendelkezett, illetve ame-
lyekrõl az elvi keretengedélyezési szakaszban nyilatko-
zott – akkor is kötik, ha az elvi keretengedély megadását
követõen az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintõ
jogszabályok, illetve a kötelezõ hatósági elõírások meg-
változtak. Az építésügyi hatóság, a szakhatóság és a köz-
mûszolgáltató az elvi keretengedélytõl csak akkor térhet
el, ha az elvi keretengedélyben foglalt valamely rendelke-
zés, nyilatkozat kialakításakor az elvi keretengedélyezési
szakasz során figyelembe vett ténymegállapítás tekinteté-
ben az építési engedélyezési szakaszban megállapítást
nyer, hogy az tévedésen, megtévesztésen alapult.

(2) Az összevont eljárásért az építésügyi hatóságot,
szakhatóság közremûködése esetén a szakhatóságot és a
közmûszolgáltatót külön jogszabályban meghatározott
mértékû igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.

(3) Az építésügyi hatóság az összevont eljárás ügyinté-
zési határidejének túllépése esetén a díj felét visszatéríti az
eljárást kezdeményezõ részére.”

26. § (1) Az Ngyt. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az építésügyi hatóság akkor állapítja meg a hozzá
benyújtott, illetve a szakhatósághoz korábban benyújtott
kérelem tartalmának azonosságát, ha

a) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás megin-
dítása elõtt beszerzett, a kérelem tárgyára vonatkozó, hat
hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalás rendel-
kezésére áll, és

b) az építésügyi hatósági eljárások szabályait meghatá-
rozó jogszabályokban a szakhatósági állásfoglalás meg-
adására elõírt feltételek teljesülését megállapította.”

(2) Az Ngyt. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A kiemelt jelentõségû ügyben hozott elsõfokú

határozat elleni fellebbezést soron kívül, de legfeljebb har-
minc napon belül el kell bírálni.”

(3) Az Ngyt. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A kiemelt jelentõségû ügyben indult eljá-

rást – az ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályok
szerint fizetendõ illeték vagy díj helyett – a Kormány kor-
mányrendeletben meghatározott mértékû, az eljáró ható-
ság és – szakhatóság közremûködése esetén – a szakható-
ság bevételét képezõ igazgatási szolgáltatási díj megfize-
téséhez kötheti.

(2) Az eljáró hatóság a kiemelt jelentõségû ügyben in-
dult eljárás ügyintézési határidejének túllépése esetén a díj
felét visszatéríti az eljárást kezdeményezõ részére.”

27. § Az Ngyt. 8–10. §-ai helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„8. § (1) A perre a Fõvárosi Bíróság kizárólagosan ille-
tékes. A perben a jogi képviselet kötelezõ.

(2) A keresetlevél a hatósághoz kizárólag elektronikus
úton nyújtható be. A hatóság a keresetlevelet az ügy iratai-
val és a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkoza-
tával együtt három napon belül elektronikusan továbbítja a
bírósághoz.

(3) A perben a beadványok benyújtása és a bírósági ira-
tok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a bírósági iratok elekt-
ronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl
szóló törvényben meghatározottak szerint, kizárólag elekt-
ronikus úton történik.

(4) A bíróság a keresetlevelet legkésõbb annak beérke-
zését követõ öt napon belül megvizsgálja, valamint ezen
belül a jogszabálynak megfelelõ keresetlevelet a közigaz-
gatási szerv nyilatkozatával együtt megküldi a felperes
jogi képviselõje részére.

(5) Ha a keresetlevél a határozat végrehajtásának fel-
függesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak
tárgyában az iratoknak a bírósághoz érkezését követõ há-
rom munkanapon belül határoz, és határozatát haladékta-
lanul megküldi a feleknek.

(6) Az alperes hatóság a szakhatóságot csak a keresetle-
vélben foglaltakra tett nyilatkozatában hívhatja perbe. A
bíróság a perbe hívást haladéktalanul közli a szakhatóság-
gal, mely a közlést követõ három napon belül nyilatkozik a
perbe hívás elfogadása tárgyában.

(7) Az ellenérdekû felet a bíróság a (4) bekezdésben meg-
határozott határidõig értesíti a beavatkozás lehetõségérõl az-
zal, hogy a beavatkozást az értesítés kézhezvételét követõ
nyolc napon belül kell bejelenteni a bíróságnak, mely határ-
idõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(8) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidõn
belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp.
335/A. §-ának (2) bekezdését ebben az esetben is alkal-
mazni kell.

9. § (1) A perben a beadványok hiányosságainak pótlá-
sára legfeljebb nyolc napos határidõ adható, melyet indo-
kolt esetben egyszer, további, legfeljebb nyolc nappal le-
het meghosszabbítani.

(2) A perben szünetelésnek nincs helye.
(3) A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hatá-

roz, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást
tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az al-
peres pedig a keresetlevélre tett nyilatkozatában kérheti.
Az ellenérdekû fél beavatkozó tárgyalás tartását a Pp.
338. §-ának (2) bekezdése szerint kérheti. A tárgyaláson
kívüli elbírálásra a Pp. 338. §-ának (3), (5) és (6) bekezdé-
sét alkalmazni kell.
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(4) A Pp. 332/B. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az elsõ tárgyalást az iratoknak a bírósághoz való ér-
kezését követõ 30 napon belül kell megtartani, és ha nincs
szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyalá-
son kívüli eljárás esetén, e határidõn belül elbírálni. A ha-
táridõ számításakor a hiánypótlásra fordított idõ nem ve-
hetõ figyelembe.

(5) A bíróság a közigazgatási határozatot nem változtat-
hatja meg.

(6) Amennyiben a bíróság a keresettel megtámadott ha-
tározatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását
rendeli el, határozatának tartalmaznia kell a hatóság meg-
ismételt eljárására vonatkozó utasításokat.

(7) A bíróság határozatát a meghozatalától számított
nyolc napon belül a felek részére kézbesíteni kell.

10. § A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati ellenkére-
lem elõterjesztésére legfeljebb tizenöt napos határidõt ál-
lapít meg. A felülvizsgálati ellenkérelemnek (csatlakozó
felülvizsgálati kérelemnek) a Legfelsõbb Bírósághoz való
érkezését, illetve a felülvizsgálati ellenkérelem elõterjesz-
tésére megállapított határidõ eredménytelen leteltét köve-
tõ kilencven napon belül a Legfelsõbb Bíróság az ügy ér-
demében dönt.”

28. § Az Ngyt. 12. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a beruházás tervezését, megvalósítását
érintõ követelmények elõzetes tisztázása érdekében törté-
nõ szemléért, illetõleg egyeztetésért, valamint az össze-
vont eljárásért igazgatási szolgáltatási díj mértékét, vala-
mint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartására,
visszatérítésére és megosztására vonatkozó szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a
6/B. § alapján kiemelt jelentõségû ügyben indult eljárásért
igazgatási szolgáltatási díj fizetését írja elõ, és meghatá-
rozza annak mértékét, valamint a díj beszedésére, kezelé-
sére, nyilvántartására, visszatérítésére és megosztására vo-
natkozó eljárási szabályokat.”

29. § Az Ngyt. az e törvény 1–2. melléklete szerinti
1–2. melléklettel egészül ki.

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosítása

30. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
mellékletének XV. pontja és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„XV. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke

1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telken-

ként 5000 forint,

b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények,

vagy a településképi és építészeti követelmények (építé-
szeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására
szolgál, 15 000 forint,

bb) a mûemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi,
természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, ta-
lajvédelmi, valamint életvédelmi, tûzvédelmi követelmé-
nyek tisztázására, vagy a mûszaki követelményeket elõze-
tesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos
szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elõ-
írásaitól eltérõ – mûszaki megoldások alkalmazhatóságára
szolgál, 30 000 forint,

bc) a ba)–bb) pontokban meghatározottak együttes
tisztázására szolgál, 45 000 forint,

c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében
ca) új egylakásos lakóépület építése és bõvítése esetén

20 000 forint, egyéb új épület építése és bõvítése esetén la-
kásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység
építése és bõvítése esetén

– önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos
alapterületig 20 000 forint,

– a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló
rendeltetési egységenként 100 000 forint,

cb) meglévõ épület átalakítása, felújítása, helyreállítá-
sa, korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként
10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett
200 m2-ként 10 000 forint,

cc) mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzõen alap-
területben kifejezhetõ, akkor minden megkezdett
100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzõen hosszban kifejez-
hetõ, akkor folyóméterenként 1000 forint,

cd) meglévõ mûtárgy bõvítése, átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerûsítése esetén az építési tevékeny-
séggel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként
10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület
minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként
10 000 forint,

cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mû-
tárgyak esetén, az eljárás tárgyát képezõ távközlési épít-
mény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, meg-
kezdett méterenként 50 000 forint,

d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítás-
sal érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illeté-
kével egyezõ mértékû,

e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai kö-
vetelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól el-
térõ mûszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 fo-
rint,

f) felvonó, mozgólépcsõ és mozgójárda építésére vo-
natkozó engedélyezés esetén 15 000 forint,

g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén
20 000 forint,
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h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó épít-
mény 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként
1000, vagy darabonként 10 000 forint,

i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül
végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f), g) és
h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese,

j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pon-
tokban megállapított illetékkel megegyezõ mértékû,

k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban
megállapított illetékkel megegyezõ mértékû,

l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás
esetén az érintett – önálló rendeltetési egységen-
ként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés
megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár
együtt, az a c)–e) és g) pont szerinti illetékkel megegyezõ
mértékû,

m) az a)–l) pont alá nem esõ elsõfokú építésügyi ható-
sági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély ér-
vényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében
10 000 forint,

n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése eseté-
ben 15 000 forint,

2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban
hozott döntés ellen igénybe vehetõ fellebbezés esetén
30 000 forint,

3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.”

A tervezõ- és szakértõ mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló

1996. évi LVIII. törvény módosítása

31. § (1) A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint épí-
tészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Mkt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Törvény, kormányrendelet (a továbbiakban: jogsza-
bály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (a továb-
biakban együtt: jogosultság) kötött, építésüggyel kapcsolatos
önálló mérnöki, illetve építészeti-mûszaki tervezési (tervel-
lenõri), településtervezõi és építésügyi mûszaki szakértõi, to-
vábbá településrendezési szakértõi tevékenység (a továb-
biakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) – a
(4) és (5) bekezdésben és az 52/A. §-ban foglaltak kivételé-
vel – csak az ezen törvényben szabályozott kamarai tagság
alapján folytatható. A törvény alkalmazásában mérnöki, illet-
ve építészeti tevékenységnek minõsül a földmérési és térké-
pészeti, a területrendezési tervezõi, valamint a táj- és kertépí-
tészeti tervezõi tevékenység is.”

(2) Az Mkt. 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illet-
ve építészeti tevékenységet azok a személyek akik szak-
májukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
sérõl szóló 2001. évi C. törvény 38. §-ában foglaltak sze-
rint kívánják gyakorolni. Kamarai tagság nélkül végezhet-

nek szakértõi tevékenységet az építészkamarák által név-
jegyzéken vezetett építésügyi igazgatási szakértõi szakte-
rületi szakértõk. Ezen személyekre e törvény etikai-
fegyelmi rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell.”

32. § Az Mkt. 3. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A területi kamara az 1. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerûségé-
nek biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdeké-
ben az alábbi közfeladatokat látja el:]

„g) igazolja az igazságügyi szakértõi tevékenység foly-
tatásához szükséges építésügyi mûszaki szakértõi jogo-
sultság meglétét,”

33. § Az Mkt. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A tisztségviselõk – titkár és fõtitkár kivételével –, a
bizottsági tagok, küldöttek és a tagozatok elnökei megbí-
zatásának leghosszabb idõtartama négy év, amely ismételt
megválasztásukkal meghosszabbítható. Az országos el-
nök, az országos felügyelõbizottság és az országos eti-
kai-fegyelmi bizottság elnökei legfeljebb két alkalommal
választhatók újra. Országos és területi kamarai tisztségvi-
selõkre az alapszabályban meghatározott összeférhetet-
lenségi szabályok vonatkoznak.”

34. § Az Mkt. 42. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni – az e §-ban fog-
lalt eltérésekkel – a következõ ügyekben:]

„a) mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogosultsá-
gának megállapítása, törlése, visszavonása, a külön jog-
szabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség tel-
jesítésének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány ki-
állítása,”

35. § Az Mkt. 56. § c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ új d) ponttal
egészül ki:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„c) az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesíté-
sek elismerésérõl szóló 2005/36/EK irányelvének (2005.
szeptember 7.) 5., 6., 7., 13. cikk,

d) az Európai Parlament és a Tanács a belsõ piaci szol-
gáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (2006. decem-
ber 12.) 9. cikk.”

A hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény módosítása

36. § A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 59. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül
ki:

7. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 467



[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben sza-
bályozza:]

„m) az építési és bontási hulladékok kezelésének részle-
tes szabályait;”

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
szóló 2007. évi CLXXV. törvény módosítása

37. § Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítá-
sáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény 59. §-ának (6) és
(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A Kkt. 33. § (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti utak
közül a külön jogszabályban meghatározott díjköteles utak
használatáért a használati díj megfizetésének ellenõrzését
2008. december 31. napjáig a közút kezelõje vagy az általa
megbízott szervezet, továbbá a közlekedési hatóság is vé-
gezheti, és e körben gyakorolhatja a Kkt. e törvény
22. §-ával megállapított 45. §-ának (5) bekezdésében meg-
határozott jogokat. Az ellenõrzés során a közlekedési ha-
tóság a Kkt. 20. § (7)–(10) bekezdéseiben foglalt intézke-
déseket alkalmazhatja.

(7) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdésének m) pontja
2008. december 31-én hatályát veszti.”

Záró rendelkezések

38. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1–36. §-a 2008. szeptember 1-jén lép ha-
tályba és a (3) bekezdés kivételével az ezt követõ napon
hatályát veszti.

(3) E törvény rendelkezéseit a 2008. szeptember 1-jét
követõen indult eljárásokra kell alkalmazni. E törvény
33. §-ának rendelkezéseit 2008. szeptember 1-jét követõen
megtartott választások esetében kell alkalmazni, a meg-
bízatások idõtartama ezen választások eredményétõl kez-
dõdik.

(4) 2008. szeptember 1-jével
a) az Étv. 2. §-ának 18. pontjában a „környezetvéde-

lemmel” szövegrész,
b) az Étv. 39. §-a (1) bekezdésének c) pontja,
c) az Étv. 46. §-a (4) bekezdésének c) pontjából a „ , va-

lamint névjegyzéket” szövegrész,
d) az Étv. 50. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „tá-

mogatására” szövegrész, b) pontjában a „költségeinek fi-
nanszírozására” szövegrész, c), d), f) és g) pontjában a „tá-
mogatására” szövegrész, e) pontjában az „és védelmével
kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására” to-
vábbá a „végrehajtására, támogatására” szövegrész és az
„elõsegítésére” szövegrész, h) pontjában a „finanszírozá-

sára” szövegrész, l) pontjában a „támogatására” szöveg-
rész,

e) az Étv. 62. §-a
ea) (1) bekezdésének g) pontjában a „helyi építési sza-

bályzatban” szövegrész,
eb) (2) bekezdésének j) pontja,
f) az Ngyt. 5. §-ának (2) bekezdése,
g) a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény

4. §-a,
h) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-

vény 59. § (3) bekezdésének d) pontja,
i) az Mkt. 43. §-ának
ia) (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész,
ib) (2) bekezdésének k) pontja,
ic) (3) bekezdésében az „és k)” szövegrész

hatályát veszti.

39. § (1) 2008. szeptember 1-jével az Étv.
a) 9. §-a (3) bekezdésében a „településrendezési esz-

közt” szövegrész helyébe a „településrendezési tervet és
helyi építési szabályzatot” szövegrész, az „államigazgatá-
si” szövegrész helyébe a „közigazgatási” szövegrész,

b) 9. §-a (6) bekezdésének a) pontjában „az állami fõ-
építész” szövegrész helyébe „a jogszabályban meghatáro-
zott állami fõépítész (a továbbiakban: állami fõépítész)”
szövegrész, a bekezdés utolsó mondatában „az állami fõ-
építész 30 napon belül” szövegrész helyébe „az állami fõ-
építész 30 napon belül, a 9/A. § szerinti esetekben 15 na-
pon belül” szövegrész,

c) 27. § (1) és (10) bekezdésében az „az építésügyi ha-
tóság” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal”
szövegrész,

d) 29. §-a (2) bekezdésében „helyi építési szabályzat”
szövegrész helyébe „települési önkormányzat rendelet-
ben” szövegrész,

e) 29. §-a (3) bekezdésében „helyi építési szabályzat”
szövegrész helyébe „települési önkormányzat rendelet-
ben” szövegrész,

f) 29. §-a (4) bekezdésben „helyi építési szabályzat”
szövegrész helyébe „települési önkormányzat rendelet-
ben” szövegrész,

g) 32. §-a (1) bekezdésben a „tervdokumentáció elké-
szítése” szövegrész helyébe a „tervdokumentáció elkészí-
tése, valamint a külön jogszabály szerinti esetenként kap-
csolódó tevékenységek” szövegrész,

h) 32. §-a (2) bekezdésében a „vélemények készítése”
szövegrész helyébe a „vélemények készítése, továbbá a
külön jogszabály szerinti esetenként kapcsolódó tevé-
kenységek” szövegrész,

i) 34. §-a
ia) (1) bekezdésben „az építésügyi hatóság engedélye”

szövegrész helyébe „az építésügyi hatóság engedélye (be-
jelentés tudomásulvétele)” szövegrész,

ib) (5) bekezdésében az „érdemi határozatot a kérelem
elõterjesztésétõl” szövegrész helyébe az „érdemi dön-
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tést – jogszabályban meghatározott esetekben – a kérelem
elõterjesztésétõl” szövegrész,

j) 46. § (6) bekezdésében a „szabálytalan állapot meg-
szüntetését határozattal elrendeli” szövegrész helyébe a
„szabálytalan állapot megszüntetését határozattal elrende-
li, egyéb esetekben a szabálytalan állapot megszüntetése
iránt intézkedik.” szövegrész,

k) 46/A. §-a (1) bekezdésében „a 46. § (6) bekezdésé-
ben meghatározott határozattal egyidejûleg” szövegrész
helyébe „a 46. § (5) bekezdésében felsorolt követelmé-
nyek megsértése esetén – külön jogszabályban meghatáro-
zott –” szövegrész,

l) 50. §-a (2) bekezdésének
la) felvezetõ szövegében a „támogatására” szövegrész

helyébe a „támogatására és finanszírozására” szövegrész,
lb) a) pontjában „emelésére” szövegrész helyébe

„emelése” szövegrész,
lc) e) pontjában a „nyilvánításával” szövegrész helyé-

be a „nyilvánítása” szövegrész, a „nemzetközi egyezmé-
nyek” szövegrész helyébe a „nemzetközi egyezmények
végrehajtása” szövegrész, a „bemutatásának” szövegrész
helyébe a „bemutatása” szövegrész,

ld) g) pontjában a „feladatainak” szövegrész helyébe a
„feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási
feladatok” szövegrész,

le) h) pontjában a „kialakítására, fejlesztésére, védel-
mére, elterjesztésére, oktatására” szövegrész helyébe a
„kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása”
szövegrész,

lf) i) pontjában a „kidolgozására, mûködtetésére” szö-
vegrész helyébe „kidolgozása, mûködtetése” szövegrész,

lg) j) pontjában a „kidolgozására, érvényesítésére”
szövegrész helyébe a „kidolgozása, érvényesítése, szak-
mai továbbképzési feladatok ellátása” szövegrész,

lh) k) pontjában a „kutatásra, fejlesztésre” szövegrész
helyébe a „kutatás, fejlesztés” szövegrész, az „alkalmazá-
sára, érvényre juttatására” szövegrész helyébe az „alkal-
mazása, érvényre juttatása” szövegrész,

li) m) pontjában az „ellátására, a feladatok ellátásához
szükséges eszközök beszerzésére, beruházások támogatá-
sára” szövegrész helyébe az „ellátása, a feladatok ellátásá-
hoz szükséges szakértõi feladatok, eszközök beszerzése,
beruházások támogatása” szövegrész,

m) 53/B. §-a (4) bekezdésében az „és azt a szakhatósági
hozzájárulással együtt” szövegrész helyébe az „és
azt – jogszabályban meghatározott esetben – a szakhatósá-
gi hozzájárulással együtt” szövegrész,

n) 53/C. § (1) bekezdés a) pontjában „a Ket.” szöveg-
rész helyébe „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.)” szövegrész,

o) 62. §-a
oa) (1) bekezdésének k) pontjában a „minõségtanúsítá-

sára,” szövegrész helyébe a „minõségtanúsítására és annak
díjazására,” szövegrész,

ob) (3) bekezdésében a „névjegyzékek vezetésével, meg-
újításával” szövegrész helyébe a „szakmagyakorlási jogo-
sultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével, a
34. § (5) bekezdés szerinti soron kívüli,” szövegrész, az „eljá-
rásaival” szövegrész helyébe az „eljárásokkal” szövegrész
lép.

(2) 2008. szeptember 1-jével a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. § (2) bekezdésében a „– az (1) bekez-
dés e) pontjában foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe a
„– kivéve, ha a felmondás az (1) bekezdésben foglalt úton
történik, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás
alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásá-
hoz szükséges, jogszabályban elõírt feltétel teljesülésének
megszûnése folytán bekövetkezõ hatáskörmegszûnés
miatt válik év közben szükségessé –” szövegrész lép.

(3) 2008. szeptember 1-jével az Ngyt. 1. § (1) bekezdés
a) a) pontjában a „megvalósítandó, vagy” szövegrész

helyébe a „megvalósítandó,”,
b) b) pontjában az „5 milliárd forint” szövegrész he-

lyébe a „3 milliárd forint” szövegrész, és az „1000 új mun-
kahely megteremtését biztosító,” szövegrész helyébe a
„250 új munkahely megteremtését biztosító, vagy”
szövegrész lép.

(4) 2008. szeptember 1-jével az Mkt. 3. § (3) bekezdés
a) pontjában az „e törvény keretei” szövegrész helyébe az
„e törvény és az országos alapszabály keretei” szövegrész
lép.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2008. évi XLIX. törvényhez

„1. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez

Az összevont építésügyi hatósági engedélykérelem tartalma

Iktatószám: .....................

Adatok:

1. Az építési tevékenységgel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:
........................................................................................................................................................................................

2. Az építtetõ neve, címe:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................

3. Az ingatlannal rendelkezni jogosultak neve, címe:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................

4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma,
kelte:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

6. Mellékletek:
építészeti-mûszaki tervdokumentáció ..... pld.
tervezõi nyilatkozat ..... pld.
egyéb okirat ..... pld.

7. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetén a Korm. rendelet
alapján hozott minden döntés.

8. Kérelem:

Alulírott ….......................................................................................................... (név, cím) összevont építésügyi ható-
sági engedélyt kérek az 1. pontban megjelölt ingatlanon új építmény elhelyezésére, építésére, meglévõ építmény át-
alakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, elmozdítására, lebontására, építési tevékenység
végzésére.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap
......................................................

aláírás (építtetõ, kérelmezõ)
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9. Építésügyi igazgatási szakértõi nyilatkozat (ha az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás építési engedé-
lyezési szakaszához szükséges mellékleteket és dokumentációt építésügyi igazgatási szakértõ készíti elõ)

Alulírott ……………………………………………………………………… (építésügyi igazgatási szakértõ neve,
címe) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem és annak mellékletei megfelelnek az Étv.-ben és a
külön jogszabályban elõírtaknak, az Étv.-ben elõírt építésügyi követelmények teljesültek, és a szakhatóságok állás-
foglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap
.................................................................
aláírás (építésügyi igazgatási szakértõ)

..................................................................
építésügyi igazgatási szakértõ

jogosultsági száma”

2. melléklet a 2008. évi XLIX. törvényhez

„2. melléklet a 2006. évi LIII. törvényhez

Elvi építési keretengedélyezési dokumentáció

Több kérdés együttes tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési kérelem esetén a dokumentáció tartalmára
vonatkozókat összesíteni kell. Nem szükséges statikus dokumentáció. Veszélyes építmény-üzem, veszélyes környezet
esetén a veszélyek elhárítására is utaló mûszaki leírás szükséges.

1. A telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési dokumentá-
ciónak szükség szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot,
b) a tervezõ által készített helyszínrajzot
ba) égtájjelöléssel,
bb) 10 százaléknál nagyobb lejtésû terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal,
bc) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – telkek és az

azokon – a tervezett építmény tûztávolságán belül elhelyezkedõ – meglévõ és tervezett valamennyi építmény méretará-
nyos körvonalrajzával,

bd) a tervezett beépítettségre jellemzõ mutatószámokkal (beépítési százalék, építménymagasság stb.),
be) a tervezett építmény személy- és gépkocsiforgalmi be- és kijáratainak, valamint a gépkocsik telken belüli elhelye-

zésének jelölésével.

2. A településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szol-
gáló elvi építési keretengedélyezési tervdokumentációt a tervezett építmény környezetbe illesztésének, megjelenésének
(tömegformálásának, tetõkialakításának, homlokzatképzésének, színezésének) bemutatása érdekében a tervezett épít-
mény jellegétõl függõen szükség szerint legalább 1:200 méretarányú, az építmény részét vagy egészét bemutató alap-
rajz(ok)ból, homlokzat(ok)ból, metszet(ek)bõl, továbbá mûszaki leírásokból és részletrajzokból, tömegvázlatból, fotó-
montázsból, makettfotóból vagy utcaképbõl kell összeállítani.

3. A kulturális örökségvédelmi (mûemléki, régészeti), természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvé-
delmi, valamint életvédelmi, tûzvédelmi követelményeket is érintõ (szakhatósági követelmények tisztázása) elvi építési
keretengedélyezési tervdokumentáció tartalmát az építésügyi hatóság által meghatározottakon túl az érintett szakhatósá-
gok – építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelõzõ tervezõi egyeztetés során – a felvetett szakkérdés tisztázásá-
hoz szükséges mértéknek megfelelõen határozzák meg.

4. A mûszaki követelményeket elõzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények
jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldások alkalmazhatóságára irányuló – elvi építési kereten-
gedélyezési tervdokumentációt az adott mûszaki kérdés tisztázására elégséges részletezettségû tervrajzokból és mûszaki
leírásokból kell összeállítani.”
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
8/2008. (VII. 24.) NFGM

rendelete
egyes fejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek

jogharmonizációs célú módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében és a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdé-
sében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában,
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A társadalmi Megújulás Operatív Program elõirányza-
tából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatá-
sok felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM
rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) E rendelet alapján támogatási döntés foglalkozta-
tási, képzési, tanácsadási és KKV K+F támogatás tekinte-
tében 2008. december 31-ig lehet hozni.”

2. §

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ
Regionális Fejlesztési Operatív Programokra meghatáro-
zott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási
szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM
rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) E rendelet alapján támogatási döntést képzési és
KKV tanácsadási támogatás tekintetében 2008. decem-
ber 31-ig lehet hozni.”

3. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes feje-
zeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támo-
gatásnak minõsülõ felhasználások általános szabályairól
szóló 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 25. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) E rendelet alapján támogatási döntést KKV és kép-
zési támogatás tekintetében 2008. december 31-ig lehet
hozni.”

4. §

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program elõ-
irányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó támo-
gatások felhasználásáról szóló 27/2007. (X. 10.) ÖTM
rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) E rendelet alapján támogatási döntést KKV támo-
gatás tanácsadásra és KKV K+F támogatás tekintetében
2008. december 31-ig lehet hozni.”

5. §

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és inno-
váció a versenyképességért prioritására és a Regionális
Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú
konstrukcióira rendelt források terhére az EK-szerzõdés
87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló,
2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján
nyújtható támogatások részletes szabályairól és a támoga-
tási jogcímeirõl szóló 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet
12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alapján támogatási döntést csekély
összegû támogatások esetében 2013. december 31-ig,
a 70/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatások
tekintetében 2008. december 31-ig lehet hozni.”

6. §

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és inno-
váció a versenyképességért prioritására és a Regionális
Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstruk-
cióira rendelt források felhasználásának részletes szabá-
lyairól és a támogatás jogcímeirõl szóló 22/2007.
(VIII. 29.) MeHVM rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet alapján támogatási döntést képzési tá-
mogatás tekintetében 2008. december 31-ig lehet hozni.”

7. §

A Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatá-
sok nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
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„(7) E rendelet alapján támogatási döntést a beruházás-
sal kapcsolatos elõkészítõ tanulmány és tanácsadás címen
nyújtott támogatás tekintetében 2008. december 31-ig
lehet hozni.”

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
9/2008. (VII. 25.) NFGM

rendelete
a Társadalmi Megújulás Operatív Program,

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program,
valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program
egyes prioritásainak végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhaszná-
lásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekez-
dés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a to-
vábbiakban: TÁMOP) megvalósítása során az ESZA
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiak-
ban: ESZA Kht.) látja el a közremûködõ szervezeti fel-
adatokat

a) a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerõpiacra
való belépés ösztönzése címû 1. prioritás,

b) az alkalmazkodóképesség javítása címû 2. prioritás,
c) a társadalmi befogadás, részvétel erõsítése címû

5. prioritás, valamint

d) az operatív program prioritási tengelyének megvaló-
sítása a közép-magyarországi régióban címû 8. prioritás
szociális és foglalkoztatási fejlesztéseinek
végrehajtása területén.

(2) A TÁMOP megvalósítása során az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága (a to-
vábbiakban: OKM TI) látja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat

a) a minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása minden-
kinek címû 3. prioritás,

b) a felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tu-
dásalapú gazdaság kiépítése érdekében címû 4. prioritás,
valamint

c) az operatív program prioritási tengelyének megvaló-
sítása a közép-magyarországi régióban címû 8. prioritás
oktatási és kulturális fejlesztéseinek
végrehajtása területén.

(3) A TÁMOP megvalósítása során a Strukturális Ala-
pok Programiroda (a továbbiakban: STRAPI) látja el a
közremûködõ szervezeti feladatokat

a) az egészségmegõrzés és egészségügyi humánerõfor-
rás-fejlesztés címû 6. prioritás, valamint

b) az operatív program prioritási tengelyének megvaló-
sítása a közép-magyarországi régióban címû 8. prioritás
egészségügyi fejlesztéseinek
végrehajtása területén.

2. §

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továb-
biakban: TIOP) megvalósítása során a közremûködõ szer-
vezeti feladatokat az alábbi szervezetek látják el:

a) az oktatási infrastruktúra fejlesztése címû 1. prioritás
tekintetében az OKM TI,

b) az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése címû
2. prioritás tekintetében a STRAPI,

c) a munkaerõ-piaci részvételt és társadalmi befogadást
támogató infrastruktúra fejlesztése címû 3. prioritás tekin-
tetében az ESZA Kht.

3. §

A Közép-Magyarországi Operatív Program (a továb-
biakban: KMOP) humán közszolgáltatások intézmény-
rendszerének fejlesztése címû 4. prioritásának megvaló-
sítása során a közremûködõ szervezeti feladatokat az aláb-
bi szervezetek látják el:

a) a munkaerõ-piaci részvételt támogató infrastruktúra
fejlesztése, valamint a társadalmi befogadást támogató
infrastruktúra fejlesztése címû intézkedései tekintetében
az ESZA Kht.,

b) a felsõoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése
címû intézkedése tekintetében az OKM TI,
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c) az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesz-
tése címû intézkedése tekintetében a STRAPI.

4. §

A közremûködõ szervezeti feladatok ellátásához szük-
séges pénzügyi eszközöket a TÁMOP és TIOP Technikai
Segítségnyújtás, illetve a KMOP Technikai Segítségnyúj-
tás keretei terhére kell biztosítani.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1., 2.,

5. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Opera-
tív Program 3. prioritásának, valamint a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában
közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 21/2007.
(IX. 7.) ÖTM–SZMM együttes rendelet,

b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. és
7. prioritásainak és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 2. prioritásának, valamint a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában
közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 22/2007.
(IX. 7.) ÖTM–EüM együttes rendelet, valamint

c) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és
7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában
közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 25/2007.
(X. 5.) ÖTM–OKM együttes rendelet.

6. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl,

b) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. decem-
ber 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Euró-
pai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról szóló
1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Kormányhatározat

A Kormány
1045/2008. (VII. 14.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül új
kiemelt projektjavaslatok

2008. júniusi akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság a melléklet-
ben felsorolt kiemelt projektekre vonatkozó támogatási
szerzõdéseket – a 2007–2013 programozási idõszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szo-
ciális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatá-
sok felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs in-
tézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet sze-
rinti értékelést követõen – megkötheti;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: az akciótervben nevesített határidõ, annak
hiányában 2008. december 15.

2. felhívja a fejlesztéspolitikáért felelõs minisztert, hogy
a Kormány részére készítsen jelentést az 1. pontban meg-
határozott azon projektek elõrehaladásáról, amelyek tekin-
tetében az Irányító Hatóság támogatási szerzõdést nem kö-
tött.

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt
folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1045/2008. (VII. 14.) Korm. határozathoz

A támogatási szerzõdés végleges, részletes feltételeirõl
az Irányító Hatóság dönt. Valamennyi kiemelt projekt ese-
tében a támogatási szerzõdés megkötésének általános fel-
tétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elõírt tartal-
mú részletes projektjavaslat elkészítése, amely a pénzügyi
fenntarthatóságot és a bevétel-termelési képességet is be-
mutató megvalósíthatósági tanulmányt, költség-haszon
elemzést, valamint az ÚMFT indikátor rendszerébe való
illeszkedést tartalmazza.
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Projektgazda neve Projekt megnevezése OP Régió

Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Kreatív Innovációs Központ
Kecskemét

DAOP Dél-Alföld

Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata

A CS-2-0-0 jelû csapadékvíz
csatorna építése Kecskeméten

DAOP Dél-Alföld

Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Vizek mennyiségi és minõségi
védelmének fejlesztése a

Duna-völgyben

DAOP Dél-Alföld

Tornyospálca Község
Önkormányzata

Ipari-logisztikai kapacitások
feltárását biztosító új út építése

ÉAOP Észak-Alföld

Mûemlékek Nemzeti
Gondnoksága

Kastélysziget Kulturális-Turisztikai
Központ Edelény – A Cserehát és a
Galyaság turisztikai fejlesztése az

edelényi L'Huillier-Coburg-kastély
vonzerejének fejlesztése révén

ÉMOP Észak-Magyarország

Poroszló Község
Önkormányzata

Tisza-tavi Ökocentrum ÉMOP Észak-Magyarország

ITD Hungary Nonprofit
Közhasznú Zártkörûen

Mûködõ
Részvénytársaság

Gazdasági Operatív Program
– 3.3.1. – Befektetés-ösztönzés és

üzletfejlesztés az ITD Hungary Zrt.
által – Pro-Novum 2010

GOP Konvergencia régiók

Velence Város
Önkormányzata

Velencei-tó Kapuja KDOP Közép-Dunántúl

Szob Város
Önkormányzata

Szob–Nagybörzsöny kisvasút teljes,
turisztikai célú helyreállítása

– II. ütem

KMOP Közép-Magyarország

Belváros-Lipótváros
Budapest V. kerületi

Önkormányzat

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM –
BELVÁROS ÚJ FÕUTCÁJÁNAK
KIÉPÍTÉSE PROJEKT – I. ÜTEM

(2007/08 KMOP Akcióterv
keretében)

KMOP Közép-Magyarország

Budapest Fõváros
Önkormányzata

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM –
HÍDFÕTEREK ÉS ÚJ PESTI

KORZÓ KIÉPÍTÉSE – I. ÜTEM
(2007/08 KMROP Akcióterv

keretében)

KMOP Közép-Magyarország

Budapest Fõváros
Önkormányzata

BUDAPEST SZÍVE PROGRAM –
REPREZENTATÍV KAPUTÉRSÉG

KIÉPÍTÉSE – I. ÜTEM (2007/08
KMROP Akcióterv keretében)

KMOP Közép-Magyarország



Miniszteri utasítás

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
1/2008. (MK 100.) NFGM

utasítása
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Az utasítás szövege a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról (www.nfgm.gov.hu) letölthetõ.

Minisztériumi közlemények

Pályázati felhívás
a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások

piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására
(Kódszám: KKC-2008-R)

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások
piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására a Kis- és Középvállalkozói Cél-
elõirányzatból.

I. A támogatás célja

A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és be-
ruházások támogatása, különös tekintettel az ingatlanfejlesztésekre, gépek, berendezések és haszongépjármûvek beszer-
zésére, informatikai fejlesztésre, már mûködõ vállalkozások tekintetében.

A program megvalósítása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszíro-
zott, állami támogatásnak minõsülõ felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 4. §-a
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti jogcímen, a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat [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: 300 millió Ft.

III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 90-100 db.

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

Pályázhatnak a magyarországi székhelyû, a devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ
� gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelõsségû társaság, részvénytársaság, közös

vállalat),
� szövetkezetek,
� egyéni vállalkozók,

amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsülnek.
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A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározását a Pályázati Formanyomtatvány ismerteti részletesen.

A pályázónak rendelkeznie kell az Országos Cigány Önkormányzat, vagy a területileg illetékes Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat (CKÖ) támogató levelével, melyet kizárólagosan az aláírásra jogosultak írhatnak alá. Amennyiben az adott
településen nincs helyi CKÖ, akkor a helyi roma közösség érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet ajánlásával kell
rendelkeznie a pályázónak, mely ajánláshoz mellékelni kell a társadalmi szervezet bírósági végzését is. Az ajánlásnak
részletesen tartalmaznia kell, hogy:
– a vállalkozás eddigi tevékenysége során hogyan járult hozzá a helyi roma közösség gazdasági és társadalmi integrá-

ciójához,
– a vállalkozás foglalkoztatott-e korábban roma munkavállalókat.

V. Támogatás formája

A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).

A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül. Csekély összegû támoga-
tás esetén bármely három pénzügyi év idõszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegû támoga-
tás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedõ kedvezményezett eseté-
ben a 100 000 eurónak megfelelõ forint összeget. A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy azt megelõ-
zõen a kedvezményezett nyilatkozik a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben általa igény-
be vett valamennyi csekély összegû támogatás támogatástartalmáról. Csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára – a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján – az alábbi kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;
b) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcsolódó tevékeny-

séget végzõ vállalkozások;
c) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevé-

kenykedõ vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen

termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. a támogatás az elsõdleges termelõknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az
exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésé-
vel, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatás;
f) a szénipar vállalkozásai;
g) teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások számára;
h) nehéz helyzetben lévõ vállalatok részére.

Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatások csekély összegû támogatásnak minõsülnek, amelyeket kizárólag az
Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való al-
kalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – (a to-
vábbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami
támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletek-
ben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de minimis támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az
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Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére – valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét tá-
mogatástartalomban kifejezve.

Támogató felhívja a pályázó figyelmét, hogy csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden dokumentumot az odaítélést követõ 10 évig meg kell õriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén
azokat köteles bemutatni.

VI. A támogatás mértéke

Az elnyerhetõ támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb 65%-a, illetve 80%-a, amennyiben a
program a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint komp-
lex programmal segítendõ 33 leghátrányosabb helyzetû kistérségben valósul meg.
A támogatás maximális összege:

� 5 millió Ft, ha a beruházás nem kizárólag haszongépjármû beszerzésre, és nem kizárólag minõség-, környezet- és
egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére vonatkozik, valamint nem kizárólag a piacra jutáshoz szük-
séges beszerzésekre vonatkozik,

� 4 millió Ft, ha a beruházás kizárólag haszongépjármû beszerzésre vonatkozik,
� 1 millió Ft, ha a beruházás kizárólag a piacra jutáshoz szükséges beszerzésekre vonatkozik,
� 800 ezer Ft, ha a beruházás kizárólag minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésé-

re vonatkozik.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfa levonási jogosultsága, akkor a támoga-
tás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó áfa levonásra jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet ke-
retében történõ beszerzéshez támogatás nem igényelhetõ. Amennyiben a vállalkozás pénzügyi lízing keretében kívánja a
gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását két éven belül, a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejez-
ni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendõ tõkerésze után igényelhetõ.

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatja, errõl a pályázót tájékoz-
tatja. Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes, és kész a fejlesztés megvalósítására, errõl köteles -
az értesítés kézhez vételét követõ 15 napon belül – írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen módosított
üzleti és finanszírozási tervét, az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározá-
sát (pl. igazolt saját forrás, bankhitel).

A kedvezményezetteknek jelen pályázati konstrukció keretei közt nincs lehetõségük elõleg igénybevételére.

A támogatás maximális összege csak akkor fizethetõ ki, ha a pályázó az elszámolható költségeket igazoló számlákat a
projekt megkezdését követõ két év plusz 60 napon belül benyújtja a közremûködõ szervezetnek. Mindazokra a számlák-
ra, amelyek e határidõn túl kerülnek benyújtásra, nem fizethetõ ki a támogatás arányos része a pályázó részére. A pályá-
zónak a támogatás elnyerésekor vállalt kötelezettségei ez esetben is fennállnak.

VII. Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
� amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
� aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrend-

szereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

� akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fize-
tési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
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� aki vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban elõírt, rendezett mun-
kaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;

� akinek vagy amelynek az utolsó éves beszámoló alapján saját tõkéje negatív volt, vagy az a gazdálkodó szervezet,
amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban elõírt legki-
sebb mértéke alá csökkent;

� aki vagy amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásá-
nak idõpontjában nem per- és igénymentes, illetõleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés kizárólagos joggal
nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a rendeletben elõírt üze-
meltetési kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatla-
non kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy tejes bizo-
nyító erejû magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó váz-
rajz pályázati dokumentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tu-
lajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

� akirõl vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befo-
lyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;

� aki vagy amely a jóváhagyott utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevéte-
lének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11 – 03.22) teszi ki;

� a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkozások, a mezõgazdasági illetve halászati termékeket
elõállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kap-
csolódó tevékenységek;

� aki vagy amely ezen pályázat (KKC-2008-R) keretében már részesült támogatásban. (A kis- és középvállalkozások-
ról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-a alapján partner vagy kapcsolódó vállalkozások
vagy annak minõsülnek. Lásd. pályázati formanyomtatvány IV. KKV Nyilatkozat);

� akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi és egyéb hatósági elõírásoknak nem felel meg;
� aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;
� akinek vagy amelynek a pályázatban szereplõ projektje részvény- és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz.

A támogatást a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A projekt megkezdésé-
nek kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

VIII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

a) Támogatható tevékenységek köre:
A támogatás kizárólag a pályázó cégkivonat/vállalkozói igazolványban szereplõ tevékenységéhez kapcsolódó, és az
alábbi jogcímeken megvalósuló fejlesztésekhez adható:

a) Mûszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy
� technológiai korszerûsítést eredményezõ új, illetve 6 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz

gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelõzõ hatodik év),
� szállítás és üzembe helyezés,
� betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
b) Ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése és/vagy
� infrastruktúra építése, korszerûsítése,
� szolgáltatónak közmû- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése,
� ingatlan építése, bõvítése, korszerûsítése,
� ingatlanfejlesztési kiviteli tervek.
c) Informatikai fejlesztés és/vagy
� hardver,
� szoftver (beleértve: speciális egyedi fejlesztésû szoftver).
d) Irodabútor/berendezés vásárlása és/vagy
e) Haszongépjármûvek vásárlása és/vagy
f) Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése és/vagy
� ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
� ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
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� ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és tanú-
síttatása,

� AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõ-
ségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

� ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minõségirá-
nyítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

� Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,
� EMAS minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
� MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése

és tanúsítása,
� ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer beve-

zetése és tanúsíttatása,
� ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment

követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
� BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása,
� COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányí-

tási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
� ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása.
A már mûködõ irányítási rendszerek megújítása is támogatható.
g) A piacon való megjelenés támogatása (kiállítás, marketing, …)
� piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
� marketingeszközök elkészítése, beszerzése.

A haszongépjármûvet kizárólag a pályázó saját vállalkozási tevékenységének kiszolgálása céljából történõ munkaerõ,
eszköz, alapanyag, készáru szállítására lehet hasznosítani. Más cégek részére történõ bérfuvarozási tevékenység
(TEÁOR’08 49.31 – 49.42) fejlesztése nem támogatható. A pályázó cég ügyvezetõje, képviseletre jogosultja, tagja, va-
lamint rokonaik, mint magánszemélyek nem adhatnak el mûszaki gépet, berendezést, haszongépjármûvet, a pályázó
számára.

b) Elszámolható költségek:

Ingatlan fejlesztési célú támogatás esetén az elszámolható költségek:
� Telekhatáron belüli infrastruktúraépítés, (víz, villany, gáz).
� Ingatlan építés, bõvítés (amennyiben ezekhez közvetlenül kapcsolódik, útépítés, parkoló kialakítás, kerítésépítés és

parkosítás, akkor elfogadható).
� Vásárolt anyagok költsége.
� Vissza nem igényelhetõ áfa (áfa visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).

Eszközbeszerzés célú támogatás esetén az elszámolható költségek:
� Mûszaki gépek, berendezések beszerzése.
� Szállítás, üzembe helyezés és költségei.
� Haszongépjármû beszerzés.
� Olyan informatikai eszközök és szoftverek amelyek a vállalkozás mûködtetéséhez tevékenységéhez elengedhetet-

lenül szükségesek.
� Digitális fényképezõgép illetve kamera, amennyiben a fõtevékenységhez kapcsolódik.
� Vissza nem igényelhetõ áfa (áfa visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).

Piacra jutás támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum 1 millió forintig):
� Vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja (utazás, napidíj, bérköltség, szállás kivételével).
� Marketinganyagok, marketingakciók költsége.
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Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén az alábbi költ-
ségek számolhatók el (maximum 800 ezer forintig):

� Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások ké-
szítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítõ, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költ-
ségek).

� Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító
szervezet árajánlata alapján.

c) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
� Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévõ telephely bõvítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzé-

séhez vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvetõ változást hozó tevé-
kenység megkezdéséhez (ésszerûsítés, diverzifikálás vagy korszerûsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruhá-
zás nem finanszírozható.

� A támogatásban részesített fejlesztés a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja.
� A támogatás új gép, vagy 6 évesnél nem idõsebb használt gép vásárlásához vehetõ igénybe. Új haszongépjármû (a

luxus terepjárók kivételével valamennyi pick-up típus) beszerzése is támogatható, amennyiben munkaeszköznek
tekinthetõ és a vállalkozás mûködtetéséhez elengedhetetlen. A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vo-
natkozó európai irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek CE
jelöléssel és/vagy gyártói megfelelõségi nyilatkozattal (lásd 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági
követelményeirõl és megfelelõségének tanúsíttatásáról) kell rendelkezniük. Használt gép vásárlásához támogatás
csak akkor vehetõ igénybe, ha a pályázó igazolni tudja, hogy a használt gép 6 évnél nem idõsebb.

� Használt gép beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell a gép eredetérõl, valamint arról a tényrõl, hogy a gép a
projektet megelõzõen nem került beszerzésre hazai vagy európai uniós támogatás igénybevételével. A használt gép
ára nem haladhatja meg a piaci értékét, valamint egy hasonló új gép áránál alacsonyabbnak kell lennie. A használt
gépnek a mûködéshez szükséges mûszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó elõ-
írásoknak és szabványoknak.

� A gépbeszerzésnek, gépjármûbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Opera-
tív lízing és haszonbérlet keretében történõ beszerzéshez támogatás nem igényelhetõ. Amennyiben a vállalkozás
pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását 2 éven belül a pályázó vállalko-
zás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendõ összeg tõkerésze után
igényelhetõ.

� Használt haszongépjármû beszerzése esetében a támogatási szerzõdés megkötésekor a gépjármû nem lehet idõsebb
3 évesnél, a gépjármû per-, teher- és igénymentes kell legyen, a gépjármû nem lehet hatósági alvázszámú, karambo-
los, továbbá luxus kategóriába sorolt, a gépjármû 60 napnál nem régebbi eredetvizsgálattal, érvényes forgalmi en-
gedéllyel, környezetvédelmi igazolólappal, illetve törzskönyvvel kell rendelkezzen (az eredetvizsgálatról és a jár-
mûkísérõ okmányokról készített hiteles másolatokat a pályázathoz ugyancsak csatolni kell).

� A fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerzõdéskötés feltételeként a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium nem ír elõ biztosítékadási kötelezettséget.

� Ingatlannal kapcsolatos beruházások esetén az ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése, korszerûsítése támogatható
(pl. külsõ megjelenés javítása, portálok, kirakatok kialakításával, esztétikai színvonal növelésével.). A karbantartás
és szintentartó beruházás nem finanszírozható (pl.: péküzem éves újrameszelése, vagy padlószõnyeg lecserélése já-
rólappal stb.), azaz a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott tárgyi eszköz beruházáshoz lehet a
támogatást igénybe venni.

� Üzlethelyiség fejlesztéshez kapcsolódóan támogatás tárgyi eszközök (mûszaki gépek, berendezések stb.) beszerzé-
se és olyan tevékenység megkezdése támogatható, amely a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvetõ változást
hoz (ésszerûsítés, diverzifikálás vagy korszerûsítés útján).

� A támogatott fejlesztés kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol biztosítható a rendeletben elõírt (a projekt
befejezésétõl számított legalább 3 évig tartó) fenntartási, mûködtetési idõ. Az ingatlannak per és igénymentesnek
kell lennie, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatás-
sal megvalósuló beruházás legalább fenti ideig való üzemeltetési lehetõségét.

� Amennyiben a pályázó a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedõ vállalkozás-
nak minõsül, a rendelet megfelelõ rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

� A beruházást legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötését követõ 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesz-
tésnek a megkezdéstõl számított két éven belül meg kell valósulnia.

� A projekt megtérülési idejével kapcsolatban nincs minimális elvárás.
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� Ugyanazon projekthez támogatás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg.
� A fejlesztés nem kapcsolódhat közvetlenül mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási és halgazdálkodási

tevékenységhez (TEÁOR’08 01.11 – 03.22).
� A pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelõ kapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási

szerzõdésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) idõponttól számítva legalább 3 évig folyamatosan fenntartja
és mûködteti.

� A beruházás eredményeként megvalósult létesítményen egy táblát köteles elhelyezni a következõ szöveggel: „Ez a
beruházás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg, a roma vállalakozások
fejlesztéseit segítõ program keretében.”

� Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra való tekintettel az elnyert támogatás felhasználá-
sakor a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

A kifizethetõ támogatás akkor sem haladhatja meg a támogatás maximális értékét, ha az elszámolható költségek összege
meghaladja a maximális értéket. Ez esetben a pályázó választhatja meg a még be nem nyújtott számlák alapján, hogy
mely elszámolható költségekhez vesz igénybe támogatást.

IX. A célok számszerûsítésére használt indikátorok

� a fejlesztésbõl származó többlet nettó éves árbevétel,
� a fejlesztésbõl származó többlet adózott eredmény,
� a fejlesztés eredményeképpen létrejött új roma foglalkoztatottak száma,
� a fejlesztés eredményeképpen megõrzött roma foglalkoztatottak száma.

X. A projekt kiválasztás folyamatának rövid bemutatása

A pályázati anyag beérkezését követõen a pályázati konstrukcióért felelõs Közremûködõ Szervezet megvizsgálja, hogy
a pályázat megfelel-e

� a benyújtás,
� a jogosultság,
� a teljesség (formai megfelelõség) feltételeinek.

A pályázónak hiánypótlásra kizárólag a pályázat formai hiányossága esetén, a megadott határidõn belül van módja.
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.

XI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és 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,
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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 fizetnie.

1. A pályázat benyújtása 2008. július 28-tól 2008. augusztus 29-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása
szakaszosan, a kapott pontszám alapján 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.
Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat

Kódszám: KKC-2008-R
1539 Budapest, Postafiók 684.

3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(www.nfgm.gov.hu) és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu) Internet honlapjáról le-
tölthetõ.

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
példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell be-
nyújtani, amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû támogatási igény ese-
tén az ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Felhívás a vámfelfüggesztés és vámkontingens iránti kérelmek benyújtására

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy

– a 2009. július 1-jétõl érvényes autonóm vámfelfüggesztésekre és vámkontingensekre vonatkozó kérelmeket folyama-
tosan, de legkésõbb 2008. augusztus 27-ig kell eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára elektronikus formában. A
kérelmeket 2008. augusztus 29-ig postai úton is kérjük továbbítani;

– lehetõség van a hatályban lévõ vámfelfüggesztésekkel, illetve vámkontingensekkel szembeni kifogások elõterjeszté-
sére is. A kifogásokat az arra rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus formában, folyamatosan, de legké-
sõbb 2008. november 10-ig lehet eljuttatni a Vámtarifa Bizottság titkárságára.

További információk és a formanyomtatványok az NFGM honlapján (www.nfgm.gov.hu) találhatók.

Az NFGM Kereskedelempolitikai Fõosztálya keretében mûködõ Vámtarifa Bizottság titkárságának e-mail címe:
vtb@nfgm.gov.hu, postacím: 1880 Budapest, Pf. 111.

Vámtarifa Bizottság
Nemzeti Fejlesztés és Gazdasági Minisztérium
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Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a
Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Beruházásösztönzési
Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: F. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.
A támogatás célja: Autóipari alkatrészgyártó kapacitás kiépítése.
A támogatás összege: 200 millió forint.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft 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 Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft 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 jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

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: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi 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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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

08.2267 – 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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