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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
108/2006. (V. 5.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Izrael Állam Kormánya közötti gazdasági
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl
és kötelezõ hatályának elismerésérõl

1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti
gazdasági együttmûködési megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §
A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Gazdasági Együttmûködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Izrael Állam Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya, a továbbiakban a Szerzõdõ Felek,
– azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú kapcsolatokat,
– azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,
– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján
fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket,
– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek
erõsítése a további együttmûködéshez elõnyös feltételeket
és megfelelõ alapot teremt,
– a két országban hatályban lévõ törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban
az alábbiakban állapodtak meg:
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1. Cikk

A Szerzõdõ Felek a gazdasági fejlõdés minden területén
elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés bõvítését és diverzifikálását.

2. Cikk
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és perspektíváit, a Szerzõdõ Felek egyetértenek
abban, hogy többek között a következõ területeken kedvezõek a feltételek a további együttmûködésre:
a) informatika és hírközlés,
b) elektronikai és elektrotechnikai ipar,
c) elektromos berendezések és készülékek,
d) mezõgazdaság,
e) mezõgazdasági technológiák,
f) vízgazdálkodás, természeti erõforrások,
g) környezetvédelem (beleértve a hulladék újrafeldolgozást),
h) energiaszektor,
i) közlekedés,
j) ipari gépek és szerszámgépek,
k) csomagolási technológia,
l) vegyipar és petrolkémiai ipar,
m) egészségügy, gyógyászati technológia, orvostechnikai eszközök és gyógyszeripar,
n) ásványi nyersanyagok és bányászati termékek,
o) humán erõforrások fejlesztése,
p) oktatás, szakmai képzés,
q) kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés,
r) tudomány és technológia,
s) biotechnológia,
t) nanotechnológia,
u) idegenforgalom.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a következõ tevékenységek bátorításával szélesítsék ki és mélyítsék el
együttmûködésüket:
a) a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti érdekképviseletek, kamarák, regionális és helyi szervek közötti kapcsolatok és
együttmûködés építése,
b) a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréje,
c) információk cseréje közbeszerzésrõl és infrastrukturális projektekrõl, az üzleti szereplõk részvételének megkönnyítése a projektekben,
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d) új kapcsolatok létesítése és a meglévõk kiszélesítése
a két ország üzleti körei között, látogatások, találkozók és
egyéb érintkezések támogatása a Szerzõdõ Felek vállalkozásai és magánszemélyek között,
e) üzleti információk cseréje, a vásárokon és kiállításokon történõ részvétel bátorítása, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése,
f) kis- és középvállalkozások részvétele a kétoldalú
gazdasági kapcsolatokban,
g) együttmûködés konzultációs, marketing, tanácsadói
és szakértõi szolgáltatások nyújtásában a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken,
h) beruházási tevékenységek, vegyes vállalatok alapítása, képviseletek és fiókvállalatok létesítése,
i) pénzügyi intézmények és a bankszektor bátorítása
szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttmûködésük
elmélyítésére,
j) régiók közötti együttmûködés és együttmûködés
nemzetközi szinten a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó
kérdésekben.

4. Cikk
a) A Szerzõdõ Felek a két ország képviselõibõl álló
Vegyes Bizottságot hoznak létre annak érdekében, hogy
elõsegítsék a jelen Megállapodás végrehajtását.
b) A Vegyes Bizottságot a Szerzõdõ Felek egyikének
kérésére hívják össze, és ellenkezõ értelmû megállapodás
hiányában üléseit felváltva Jeruzsálemben és Budapesten
tartják.
c) A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukban:
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlõdésének megvitatása,
– új lehetõségek azonosítása a jövõbeni gazdasági
együttmûködés további fejlesztéséhez,
– javaslatok kidolgozása a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttmûködés feltételeinek javítására,
– javaslattételek a jelen Megállapodás alkalmazására,
– érdeklõdésre számot tartó kérdések megvitatása a
Szerzõdõ Felek gazdaságpolitikáiról,
– a jelen Megállapodás végrehajtásának áttekintése.
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazásával
vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a
Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk
A jelen Megállapodás szerinti együttmûködést a Szerzõdõ Felek nemzeti jogával és rendelkezéseivel és a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáival és elveivel
összhangban hajtják végre, ami nem érinti a Szerzõdõ Fe-
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lek azon nemzetközi megállapodásokból eredõ kötelezettségeinek teljesítését, amelyeknek részesei. A jelen Megállapodás rendelkezései különösen nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, hogy érvénytelenítik vagy más módon
befolyásolják az Európai Uniót létrehozó Szerzõdésekbõl
és az Európai Közösségek és tagállamaik és Izrael Állam
közötti 1995. november 20-án Brüsszelben aláírt EuroMediterrán Társulási Megállapodásból fakadó kötelezettségeket.

6. Cikk
A jelen Megállapodás a két ország törvényi követelményeinek teljesítését jelzõ diplomáciai jegyzékváltás napján
lép hatályba, és a hatálybalépés napjától számított három
évig marad hatályban. Ez után további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig,
amíg az egyik Szerzõdõ Fél a megszüntetésére irányuló
szándékáról három hónappal a lejárat elõtt a másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti.
Jelen Megállapodás bármely módosítása a Szerzõdõ Felek jogszabályainak megfelelõen történik. Bármely módosítás hatálybalépése ugyanazt az eljárást követi, mint a jelen Megállapodás hatálybalépése.
Kelt és aláírásra került Jeruzsálemben, 2006. február
5-én, azaz 5766. Svat 7-ik napján, két eredeti példányban,
magyar, héber és angol nyelveken. Mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésébõl adódó bármilyen vita esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.
(aláírások)”

4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a szerzõdés 6. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
109/2006. (V. 5.) Korm.
rendelete
az üvegházhatású gázoknak
a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó
kibocsátási egységeivel való rendelkezés
részletes szabályairól
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az Üht. alapján létrehozott, kincstári vagyonkörbe tartozó kibocsátási egységekkel való
gazdálkodásra, a kibocsátási egységek vagyonkezelésére,
valamint átruházására terjed ki.
(2) Az Üht.-ban és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kvr.)
szabályait kell alkalmazni.

2. §
(1) Az adott kereskedési idõszak alatt létrehozott kibocsátási egységek kincstári vagyonkörbe való kerülésének tényérõl, illetve azok teljes mennyiségérõl a forgalmi jegyzékbe
történõ bejegyzést követõ 15 napon belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI), és egyidejûleg kezdeményezi a vagyonkezelési szerzõdés megkötését.
(2) A KVI a bejelentéstõl számított 15 napon belül kijelöli
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot (a továbbiakban: vagyonkezelõ) vagyonkezelõnek és vele a kibocsátási egységekre vonatkozó vagyonkezelési szerzõdést köt.

3. §
A Kvr. 10. §-ában foglaltakon túl a vagyonkezelési
szerzõdés – a kibocsátási egység sajátos jellegére tekintettel – tartalmazza különösen:
a) az adott kereskedési idõszak meghatározását;
b) a kereskedési idõszak alatt létrehozott kibocsátási
egységek teljes mennyiségét;
c) a kibocsátási egységekhez kapcsolódó azonosító kódokat;
d) a kibocsátási egységek mint kincstári vagyonelemek
keletkezésének idõpontját;
e) az Üht. 11. §-ban meghatározott kötelezettség teljesítése során visszaadott kibocsátási egységeknek a vonatkozó jogszabályok szerinti törléséig történõ kezelését.
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4. §

A Kvr. 19. §-ának (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát a felek a vagyonkezelési szerzõdésben oly módon határozzák meg, hogy
a) a szerzõdésbõl a kincstári vagyonkörbe tartozó kibocsátási egységek mennyisége, illetve ennek változása
megállapítható legyen, és
b) a felek az értékben történõ nyilvántartás kötelezettségétõl eltekintenek, továbbá
c) a vagyonkezelõ az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban:
jegyzékkezelõ) útján köteles biztosítani a KVI számára a
kincstári vagyonba tartozó kibocsátási egységeket tartalmazó forgalmi számla tartalmának megismerhetõségét.

5. §
(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben, a jegyzékkezelõ
útján – az Üht. 8. § (1) bekezdésének megfelelõen – ingyenesen kiosztja a Kormány által rendeletben kihirdetett Nemzeti
Kiosztási Lista alapján az ott meghatározott mennyiségû kibocsátási egységeket, az ott meghatározott személyeknek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása
során a kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülés elõkészítésére és a kincstári vagyonért felelõs miniszter jóváhagyására vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni.
(3) A kibocsátási egység kincstári vagyonkörbõl való
kikerülésének és az új jogosult kibocsátási egység feletti
rendelkezési joga megszerzésének idõpontja a forgalmi
jegyzékbe történõ bejegyzés napja.
(4) A kibocsátási egységek kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülésérõl a vagyonkezelõ a vagyonkezelési szerzõdésben meghatározottak szerint tájékoztatja a KVI-t.

6. §
(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben ingyenesen kiosztja a környezetvédelmi hatóság határozatában foglalt
személyeknek, az abban meghatározott kibocsátási egységeket az Üht.-ban meghatározott vis maior kiosztás, illetve
az új belépõk számára történõ kiosztás esetében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben is alkalmazni kell
az 5. § (2)–(4) bekezdését.

7. §
(1) Az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységeket – a vagyonkezelõnek az értékesítés rendszerességére,
idõpontjára, valamint az értékesítendõ mennyiségre vonatkozó javaslata alapján, annak a pénzügyminiszter által
történõ jóváhagyását követõen – a pénzügyminiszter érté-
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kesíti. A javaslattételt a vagyonkezelõnél a pénzügyminiszter is kezdeményezheti.

9. §

(2) Amennyiben a pénzügyminiszter a vagyonkezelõ javaslatával nem ért egyet, az elutasítás indokainak figyelembevételével a vagyonkezelõ új javaslatot dolgoz ki és
terjeszt elõ.
(3) A vagyonkezelõ az (1)–(2) bekezdés szerinti javaslatát a
gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével alakítja ki.

A pénzügyminiszter a kibocsátási egységek értékesítésének pénzügyi teljesítését követõ 30 napon belül tájékoztatja a vagyonkezelõt és a gazdasági és közlekedési minisztert:
a) az értékesítés tényérõl;
b) az értékesített kibocsátási egységek mennyiségérõl;
c) a kibocsátási egység vételáráról;
d) az értékesítésre bocsátott kibocsátási egységekhez
kapcsolódó azonosító kódokról.

8. §
(1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátási
egységek értékesítése az Áht. 109/D. §-a (3) bekezdésének
c) pontja szerinti árverésnek minõsülõ elektronikus aukciós eljárással történik.
(2) Az elektronikus aukción minden, az Európai Gazdasági Térség tagállamának kibocsátási egységkereskedelmi
jegyzékében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet.
(3) Az elektronikus aukció során az aukcióra bocsátott
kibocsátási egységek a – minimál ár feletti – legjobb árajánlatot tevõ részére kerül értékesítésre, vagy több, azonos legjobb áron ajánlatot tevõ esetén az ajánlattevõk között arányosan kerül felosztásra.
(4) A kiíró az elektronikus aukcióra vonatkozó hirdetményt – az aukció kitûzött napja elõtt 15 nappal – oly módon teszi közzé, hogy az bármely érdeklõdõ számára elérhetõ legyen (pl. hazai és nemzetközi sajtótermékekben, internetes oldalakon).
(5) A hirdetmény tartalmazza:
a) a kiíró nevét;
b) az aukció idõtartamát;
c) az értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyiségét;
d) a legkisebb értékesíthetõ mennyiséget;
e) egy kibocsátási egység minimálárát;
f) az ellenérték megfizetésének módját;
g) az ellenérték megfizetésének biztosítékát;
h) a pénzügyi teljesítés és a kibocsátási egységek jóváírásának idejét;
i) az eredménytelenné nyilvánítás feltételeit.
(6) Az aukciós ajánlat nem vonható vissza.
(7) Az elsõ kereskedési idõszakra [Üht. 6. § (4) bekezdés] vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervben elkülönített
aukciós tartalékba tartozó kibocsátási egységek értékesítésének bevétele az Áht. 109/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a központi költségvetés központosított bevételét képezi úgy, hogy a befolyó bevétel összege,
legfeljebb azonban 2 milliárd forint – a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium között fele-fele arányban megosztva –
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével,
kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok,
valamint a megújuló energiaforrások használatára és az
energiafelhasználási hatékonyság javítására irányuló intézkedések finanszírozására használható fel.

10. §
(1) A kibocsátási egységnek az Üht. 11. §-ában megfogalmazott kötelezettség teljesítése során történõ visszaadása esetén a jegyzékkezelõ külön jogszabály szerint törli
az adott kibocsátási egységet a forgalmi jegyzékbõl.
(2) A kibocsátási egység mint forgalomképes vagyoni
értékû jog a kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülést
követõen – a vis maior kiosztás során átruházott egységek
kivételével – a továbbiakban is átruházható.

11. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdõdõen a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium köteles gondoskodni a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2216/2004/EK rendelet) 11.1 pontja szerinti „Részes
Fél Számla” létrehozására és mûködtetésére vonatkozó
szabályok végrehajtásáról.
(3) E rendeletet a 2216/2004/EK rendelettel összhangban kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kvr. 1. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendeletben foglalt szabályokat a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek nyilvánított haditechnikai eszközök és készletek vagyonkezelésére és értékesítésére, a nemzetbiztonsági szolgálatokra mint vagyonkezelõkre, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátási
egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
alapján létrehozott, kincstári vagyonkörbe tartozó kibocsátási egységekkel való gazdálkodásra, a kibocsátási egységek
vagyonkezelésére és értékesítésére a külön jogszabályban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

4102

MAGYAR KÖZLÖNY

A Kormány
110/2006. (V. 5.) Korm.
rendelete
az állam által vállalt kezesség elõkészítésének
és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet szabályozza az állam által – törvény alapján vagy szerzõdésben – vállalt kezesség (garancia, helytállás) elõkészítésének eljárási rendjét, a jogosult által a kezessel szembeni jogérvényesítés feltételeit, továbbá – ha
törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik – a kezesség beváltásának módját.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) kezes: a pénzügyminiszter által képviselt Magyar
Állam;
b) garantõr: az Áht. 33. §-ának (6) bekezdése szerinti
kötelezettség vállalásáról szóló szerzõdést aláíró, valamint
a kiállítási garanciát, illetve kiállítási viszontgaranciát tartalmazó kötelezvényt kibocsátó pénzügyminiszter által
képviselt Magyar Állam;
c) kezességvállalás:
1. az Áht. 33. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
egyedi kezességvállalás (a továbbiakban: egyedi kezességvállalás),
2. az Áht. 33. §-ának (2) bekezdése szerinti törvényen
alapuló kezességvállalás, illetve
3. az Áht. 42. §-ának (7) és (8) bekezdésében – ide nem
értve az e rendelet (1) bekezdésében említett eltérõ
rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat – a kezesség beváltása tekintetében, valamint
4. az Áht. és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény 117. §-ának (1) bekezdésében jelölt garancia,
kezességvállalás vagy állami helytállás (a továbbiakban a 2–4. alattiak együtt: jogszabályi kezességvállalás);
d) egyszerû kezesség: olyan kezesség, amelynek beváltása a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. §-ának (1) bekezdése és
az Áht. 18/C. §-ának (3) bekezdése szerint történik;
e) készfizetõ kezesség: olyan kezesség, amelynek beváltása a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 274. §-ának (2) bekezdése és
az Áht. 18/C. §-ának (3) bekezdése szerint történik;
f) jogszabályi kezesség: jogszabályban meghatározott
feltételek bekövetkezése esetén, egyedi döntés nélkül
beálló kezesség;
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g) jogosult:
1. az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek, amelynek – az egyéb jogszabályok figyelembevételével
létrejött – a kötelezettel fennálló jogviszonyából
származó követelése biztosítékaként a kezes kezességet vállal,
2. kiállítási garancia vállalása esetén, aki a 15–19. §-ok
alkalmazásában a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult,
3. kiállítási viszontgarancia vállalása esetén az Áht.
33/B. § (7) bekezdés szerinti biztosító társaság;
h) kötelezett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akinek – az egyéb
jogszabályok figyelembevételével létrejött – a jogosulttal
fennálló jogviszonyából származó kötelezettsége teljesítésének biztosítékául a kezes (garantõr) – helytállási kötelezettségként – kezességet vagy szerzõdést biztosító önálló
kötelezettséget vállal;
i) kötelezettség: a jogosult és a kötelezett között fennálló jogviszonyból származó, a kezességgel biztosított követelésen alapuló teljesítési kötelezettség;
j) esedékessé válás: a kötelezettség szerzõdés vagy jogszabály szerinti teljesítésének napját követõ munkanap;
k) kezességbeváltás: a kezességgel biztosított teljesítési kötelezettség érvényesítésének érdekében a jogosult
által a kezessel szemben alkalmazott jogcselekmény,
illetve jognyilatkozat;
l) kiállítási garancia: az Áht. 33/B. §-ának (1) bekezdése szerinti önálló kötelezettségvállalás;
m) kiállítási viszontgarancia: az Áht. 33/B. §-ának
(7) bekezdése szerinti önálló kötelezettségvállalás.

2. §
(1) Egyedi kezességvállalás érdekében a kötelezett tevékenysége, illetve a kezességvállalással biztosítandó jogviszony tartalma szerint illetékes szerv vezetõje vagy személy – a pénzügyminiszterrel együttesen – elõterjesztést
nyújt be a Kormányhoz.
(2) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a következõket:
a) az e rendelet 1. számú melléklete szerinti „Adatlap a
Kormánynak az Áht. 33. §-ának (1) és (6) bekezdései alapján történõ kötelezettségvállalásaihoz” címû, kitöltött
adatlapot;
b) készfizetõ kezességvállalásra irányuló javaslat esetén ennek részletes indokolását;
c) a kötelezett javára korábban történt esetleges kezességvállalás tényérõl és körülményeirõl szóló tájékoztatást;
d) az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
kezességvállalási keretnek az elõterjesztés benyújtásakor
még fel nem használt részérõl szóló tájékoztatást;
e) a jogosult – illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátása esetén a forgalomba hozatalt szervezõ,
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illetve jegyzési garanciát vállaló befektetési szolgáltató(k), vagy az értékpapírok átvételére kötelezettséget vállaló személyek – kiválasztására irányuló eljárás lebonyolításának módját, megjelölve az Államadósság Kezelõ Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Rt.) közremûködésének a 7. § szerint lehetséges formái közül alkalmazandót és annak indokát;
f) javaslatot a kezességvállalási díj összegére, illetve a
díj mérséklésének vagy elengedésének indoklását;
g) a 3. § (5) bekezdése szerinti biztosítékról szóló tájékoztatást;
h) minden egyéb olyan tényt, adatot, amely a kezesség
szempontjából jelentõs, ideértve a beváltás valószínûségérõl, illetve ehhez kapcsolódóan az adók módjára történõ
behajtás valószínûsíthetõ eredményérõl szóló tájékoztatást is.

3. §
(1) A Kormány az egyedi kezességvállalásról szóló határozatát a Magyar Közlönyben teszi közzé. Amennyiben
a határozat nem ad nevesítetten felhatalmazást készfizetõ
kezesség vállalására, a kezes és a jogosult között csak egyszerû kezességvállalásról szóló megállapodás jöhet létre.
A határozat a kezesség vállalásához kapcsolódóan – a jogosult, illetve a kötelezett vonatkozásában – feltételeket is
megállapíthat.
(2) Amennyiben a kezesség alapjául szolgáló szerzõdéshez kapcsolódóan a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti eljárás lefolytatása nem kötelezõ, a kötelezettnek nyilvános pályázatot kell kiírnia. A Kormány az egyedi kezességvállalásról szóló határozatában – indokolt esetben – azt is engedélyezheti, hogy a kötelezett a nyilvános pályázat helyett
legalább három ajánlattevõ ajánlatát kérje be. A Kormány
a nyilvános pályázat kiírásának, illetve az ajánlatok bekérésének kötelezettsége alól kivételesen, indokolt esetben
felmentést adhat (így különösen, ha a jogosult nemzetközi
szervezetek pénzügyi intézménye).
(3) A Kormány az egyedi kezességvállalásról szóló határozatában felhatalmazza a pénzügyminisztert a kötelezettel szemben kezességvállalási díj kikötésére, a kezességvállalási díj mértékének meghatározásával. A kezességvállalási díj megfizetésének idejérõl és módjáról a Kormány határozatának figyelembevételével, a kötelezettel
kötött szerzõdésben a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) állapodik meg.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott kezességvállalási
díjat a Kormány nyilvános határozatában, indokolt esetben elengedheti.
(5) A Kormány a határozatában feltételként elõírhatja,
hogy az egyedi kezességvállalásra vonatkozó szerzõdés
aláírására csak akkor kerülhet sor, ha a kötelezett a kezes-
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nek – külön szerzõdésben vagy jognyilatkozattal – megfelelõ biztosítékot ajánl fel a kezesség beváltása esetére.
(6) Egyedi kezességvállalás esetén nem lehet az állami
kezességvállalás mellett folyósított kölcsön összegét vagy
annak egy részét a hitel fedezetét jelentõ óvadéknak minõsíteni.

4. §
(1) Az egyedi kezességvállalási szerzõdést a jogosult
kezdeményezését követõen, a kormányhatározatnak megfelelõ tartalommal a PM készíti elõ. A kezesi szerzõdést a
PM az e rendelet 2. számú mellékletében szereplõ mintának megfelelõen készíti elõ.
(2) Az egyedi kezességvállalási szerzõdés aláírási feltétele, hogy
a) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogosult írásban megnevezze a nevében aláírásra jogosult személyeket, és azok képviseleti jogosultságát
megfelelõen igazolja a PM részére,
b) a jogosult a kötelezettel fennálló vagy keletkezõ – az
állami kezességvállalással biztosítandó – jogviszonyáról
szóló szerzõdést a PM-hez eljuttassa,
c) a kötelezett és az ÁKK Rt., az ÁKK Rt. közremûködésérõl szóló 7. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a
PM-hez eljuttassa.
(3) Az egyedi kezességvállalási szerzõdést a 3. § szerinti kormányhatározat közzétételétõl számított egy éven belül lehet megkötni.

5. §
(1) Az Áht. 33. § (6)–(7) bekezdései szerinti kötelezettségvállalásra az e rendelet 2. és 3. §-aiban foglaltakat kell
megfelelõen alkalmazni.
(2) Azon egyedi kezességvállalásoknál, melyek esetén a
külföldi székhelyû jogosulttal – az állam által kötött nemzetközi egyezmény, szerzõdés alapján – külön kezesi szerzõdés megkötése nem szükséges, a Pénzügyminisztériumot a kötelezettnek kell tájékoztatnia a kötelezettségvállalás létrejöttérõl, mértékérõl és megszûnésérõl, 15 naptári
napon belül.

6. §
(1) A jogszabályi kezességvállalás alapját képezõ jogszabályról szóló – a pénzügyminiszterrel együttesen benyújtandó – elõterjesztésnek számadatokkal kimunkálva
tartalmaznia kell éves ütemezésben
a) a kezességvállalás várható összegét,
b) a kezesség beváltásának valószínûségét,
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c) a kezességbeváltás központi költségvetésre gyakorolt várható hatását,
d) a kezességbeváltás alapján keletkezõ követelés behajtásának valószínûsíthetõ eredményét,
e) az elõzõ öt évben hasonló célra, hasonló személyi
körnek vállalt kezesség tényét, körülményeit, beváltási és
megtérülési arányát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában
a) a kezesség egyszerû kezességnek minõsül,
b) az állami kezességen túlmenõen a hitelintézet-jogosult köteles a hitel tõkeösszege felének, valamint az elsõ
kamatperiódusban esedékes kamatösszeg felének megfelelõ fedezetet elõírni,
c) a hitelintézet-jogosultnak vizsgálnia kell a jogszabályban a kötelezett részére elõírt hitelcél teljesítését.
(3) A 3. § (6) bekezdésében foglaltakat a jogszabályi kezességvállalás esetén is alkalmazni kell.

7. §
(1) Egyedi állami kezességvállalás esetén az ÁKK Rt.
közremûködését az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének k) alpontja alapján az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) amennyiben a kezesség alapjául szolgáló szerzõdés
elõkészítéséhez a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása kötelezõ, az ÁKK Rt. a szerzõdések és egyéb dokumentumok
pénzügyi feltételekre vonatkozó részeit elõzetesen véleményezi, valamint teljes jogú tagként részt vesz a Kbt. 8. §
(3) bekezdése szerinti bírálóbizottságban az ajánlatok
pénzügyi feltételeinek elbírálása céljából;
b) amennyiben a kezesség alapjául szolgáló szerzõdés
elõkészítéséhez a Kbt. szerinti eljárás lefolytatása nem kötelezõ, a Kormány határozatában dönt az ÁKK Rt. részvételérõl az alábbiak szerint:
1. az ÁKK Rt. a kötelezett képviseletében eljárva elvégzi a 3. § (2) bekezdés szerinti pályázat, illetve
ajánlatkérés teljes körû lebonyolítását, valamint
pénzügyi szempontból véleményezi a kapcsolódó
szerzõdéseket és egyéb dokumentumokat, vagy
2. felkéri az ÁKK Rt.-t a 3. § (2) bekezdés szerinti pályázathoz, illetve ajánlatkéréshez kapcsolódó szerzõdések és egyéb dokumentumok pénzügyi szempontú
véleményezésére.
(2) A kötelezett a közremûködés kezdeményezése érdekében megkeresi az ÁKK Rt.-t.
(3) Az ÁKK Rt. és a kötelezett az ÁKK Rt. közremûködésének eredményérõl a kezességvállalási szerzõdés aláírását megelõzõen írásban tájékoztatja a pénzügyminisztert.
(4) Az ÁKK Rt.-t az Áht. 113/A. § (2) bekezdésének
k) alpontja alapján közremûködéséért a kezességvállalás-
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sal biztosított fizetési kötelezettség tõkeösszegének arányában az alábbi mértékû díjazás illeti meg:
a) az (1) bekezdés a) pontja és b) 1. alpontja szerinti
esetekben a tõkeösszeg 0,025 százaléka,
b) az (1) bekezdés b) 2. alpontja szerinti esetekben a tõkeösszeg 0,02 százaléka.
(5) Az ÁKK Rt.-t megilletõ díjazásnak a központi költségvetés terhére történõ megfizetésérõl a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követõen a PM gondoskodik.
(6) Jogszabályi kezességvállalás esetén az ÁKK Rt.
közremûködésének formáját a jogszabály határozza meg.
Amennyiben a jogszabály errõl nem rendelkezik, úgy az
ÁKK Rt. igénybevétele nem kötelezõ.

8. §
(1) Mind az egyedi, mind a jogszabályi kezességek és az
Áht. 33/A. §-ának (1) bekezdése szerinti viszontgaranciák
esetében – ha törvény másként nem rendelkezik – a jogosult külön felhívás nélkül köteles a naptári negyedévet követõ hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatni a
Magyar Államkincstárt a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltás
valószínûségére vonatkozó számításairól. Külföldi székhelyû jogosult esetén e tájékoztatási kötelezettséget – a jogosult és a kötelezett külön megállapodása alapján, a pénzügyminiszter egyidejû értesítése mellett – a kötelezett teljesíti. Legkésõbb az elsõ adatszolgáltatási kötelezettség
határidejét megelõzõ 20 naptári napon belül a Magyar Államkincstártól kérni kell az adatszolgáltatóként történõ
nyilvántartásba vételt. A Magyar Államkincstár 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás részletes eljárási szabályairól szóló tájékoztatást.
(2) Az egyedi kezességvállaláshoz kapcsolódó beváltás
várható idõpontjáról és összegérõl, továbbá a kötelezett
adóigazgatási azonosításra alkalmas adatairól (adószám
vagy adóazonosító szám, név, cím) a jogosult – az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igénylõlap felhasználásával – a beváltás idõpontját legalább 15 naptári nappal megelõzõen a kezest tájékoztatni köteles.
(3) Egyszerû kezesség esetén a (2) bekezdésben elõírt
tájékoztatási kötelezettséggel egyidejûleg a jogosultnak
igazolnia kell a kötelezettel szembeni igényérvényesítéssel kapcsolatban tett, a 12. § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti jogcselekményeit. A kezesség beváltását ezen igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a PM megtagadja.
(4) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése
hiányában a jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás várható idõpontjáról, illetve a beváltás mértékérõl,
– ide nem értve az egyedi, egyenként 2 millió forint érték-
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határ alatti beváltásokat – a jogszabályt elsõhelyi felelõsséggel elõterjesztõ illetékes miniszter a kezest a várható
beváltást megelõzõen legalább 15 naptári nappal, elõre
nem látható esetben a beváltást indokló körülmények bekövetkezésével egyidejûleg értesíteni köteles.

gait az APEH-nél. Amennyiben a hitel állami kezességvállalással és viszontgaranciával is érintett, az állami kezesség beváltásánál a hitelgarancia-intézmény által a jogosultnak kifizetett tõkeösszeg csökkenti a kötelezettnek a
jogosulttal szemben fennálló tõketartozást.

(5) A jogszabályi kezességvállalásból származó beváltás esetén a jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek szerint érvényesítheti az állami kezességvállalásból
eredõ jogait az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál
(a továbbiakban: APEH).

(2) A hitelintézet az állami kezesség beváltását az e rendelet 5. és 6. számú mellékletei szerinti igénylõlap felhasználásával kezdeményezheti.
(3) Amennyiben a jogszabály külön feltételeket nem határoz meg, az e rendeletben foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.

9. §
(1) A (2)–(3) bekezdések szerinti kezességérvényesítési
eljárás alkalmazandó:
a) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 49/I. §-ának (1) bekezdése,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 78/A. §-ának (1) bekezdése,
c) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
50/C. §-ának (3) bekezdése,
d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
115/A. §-ának (1) bekezdése,
e) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény 119/A. §-ának (1) bekezdése,
f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/A. §-ának
(1) bekezdése,
g) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 126/A. §-ának (1) bekezdése szerinti lakáscélú állami készfizetõ kezességvállalásból származó beváltásokra.
(2) A kötelezett nem teljesítése esetén a hitelintézet a hitel felmondását megelõzõen belsõ szabályai szerint felszólítja az adóst a tartozás rendezésére.
(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett
hitelszerzõdés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a
kölcsönt az adós még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet a felmondást követõ 31. naptári naptól érvényesítheti
az állami készfizetõ kezességvállalásból eredõ jogait az
APEH-nél. A hitelintézet az állami kezesség beváltását az
e rendelet 4. számú melléklete szerinti igénylõlap felhasználásával kezdeményezheti.

10. §
(1) Az agrárhitelekhez vállalt jogszabályi és egyedi állami kezesség esetén (melynek részletszabályait kormányrendelet vagy a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelete tartalmazza), a jogosult a kezesség alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott feltételek szerint érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredõ jo-

11. §
(1) A 8. § (5) bekezdése és a 9. § szerinti kezességek beváltását a jogosult a 10032000-01907003 APEH Állami
kezesség beváltás folyósítási számla és a 10. § szerinti kezességek beváltását a jogosult a 10032000-01907010
APEH Agrárgazdasági állami kezesség beváltás folyósítási számlával szemben kezdeményezheti.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ állami kezességek beváltásánál az APEH az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény szerint jár el. A beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a hitelintézet eljárása a kölcsönnyújtásnál nem
felelt meg a külön törvényekben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeknek.
(3) Az (1) bekezdésben szereplõ állami kezességek esetén a beváltott kezesség – figyelemmel a külön jogszabályokban foglaltakra – a kötelezettnek az állammal szembeni kötelezettségévé válik, errõl az érintettet az APEH
határozatban értesíti.
(4) Az (1) bekezdés szerint érvényesített kezességekrõl
az APEH a Magyar Államkincstárt félévente tájékoztatja.

12. §
(1) Egyszerû kezesség esetén a jogosult a kötelezettel
szemben minden olyan, a jogérvényesítésre irányuló jognyilatkozatot és jogcselekményt köteles megtenni a beváltást megelõzõen, amely nem jár a jogosult érdekeinek súlyos sérelmével.
(2) Az (1) bekezdést figyelembe véve a jogosult köteles
a) a kötelezettel fennálló szerzõdésben meghatározott
módon a kötelezettség teljesítése érdekében a kötelezettel
szemben fellépni,
b) ennek sikertelensége esetén követelését fizetési
meghagyással vagy végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzõi okirattal érvényesíteni.
(3) A 8. § (3) bekezdése szempontjából igazolásnak a
jogerõs fizetési meghagyás, illetve ellentmondás esetén a
jogerõs ítélet, továbbá a végrehajtási záradékkal ellátott
közjegyzõi okirat minõsül.
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13. §

A jogosultnak a 8. § (3) bekezdésében és a 12. §-ban
foglalt kötelezettsége felróható megszegésébõl eredõ kárt
a kezessel szemben nem lehet érvényesíteni.

14. §
(1) A kezes az egyedi kezesség beváltásáról a kifizetést
követõ 15 naptári napon belül – a kötelezett adóigazgatási
azonosításra alkalmas adatainak és a jogosult részére kifizetett összegnek a közlésével – értesíti az APEH-et.
(2) Az APEH a kezesség beváltása miatt keletkezett, állammal szembeni tartozás behajtásáról – a kötelezett adóigazgatási azonosításra alkalmas adatainak és a behajtott
összegnek a közlésével – értesíti a PM-et.

15. §
(1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális
intézmény, illetve kiállítóhely (a továbbiakban: kiállító) a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (a továbbiakban: NKÖM) a kiállítási garancia, illetve a kiállítási
viszontgarancia igénybevételének tervezett kezdõ idõpontját megelõzõ év július 31. napjáig jelenti be igényét
(elõzetes bejelentés).
(2) Az elõzetes bejelentésnek tartalmaznia kell a következõket:
a) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult
neve,
b) a kiállítás tervezett helye és ideje,
c) a garancia-, illetve viszontgarancia-vállalás igényelt
mértéke és idõtartama,
d) az igény indokolása, kiállítási viszontgarancia igény
esetében külön annak indokolása.
(3) Az elõzetes bejelentést a NKÖM megvizsgálja és
– ha megfelel az Áht. 33/B. §-a (2), (3), (7), illetve (8) bekezdésében foglalt feltételeknek – nyilvántartásba vétel
céljából továbbítja a Pénzügyminisztériumnak.
(4) A nyilvántartásba vétel a pénzügyminisztert nem kötelezi a garancia vállalására.

16. §
(1) A kiállítási garancia-, illetve a kiállítási viszontgarancia-vállalás érdekében a kiállító a garancia igénybevételének tervezett kezdõ idõpontja elõtt legkésõbb 3 hónappal kérelmet nyújt be a NKÖM-höz.
(2) A kiállítási garancia vállalására irányuló kérelemnek
tartalmaznia kell a következõket:
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a) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti Adatlap a
központi költségvetés terhére történõ kiállítási garancia,
vagy kiállítási viszontgarancia vállaláshoz címû – kitöltött – adatlapot,
b) a kiállítás tervét, a kérelem részletes indokolását,
c) az épületbiztonsági dokumentációt, amely részletesen bemutatja a kiállító által nyújtott biztonsági feltételeket, körülményeket, ideértve a kiállítótér és az épület környezeti adottságait, technikai, biztonsági és biztonságfelügyeleti jellemzõit,
d) a kiállítási tárgyak biztosítási összegérõl készült tételes kimutatást,
e) a kiállító és a jogosult által aláírt kölcsönszerzõdést,
f) a jogosult arról szóló nyilatkozatát, hogy elfogadja a
kiállítási garancia vállalására vonatkozó feltételeket,
g) minden olyan tényt, adatot, amely a garancia szempontjából jelentõs, ideértve a meglévõ biztosításról, érvényes garanciáról szóló szerzõdést is.
(3) A kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a következõket:
a) a kiállítási viszontgarancia indokoltságát,
b) a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat,
c) a kiállító és a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult
által aláírt kölcsönszerzõdést,
d) a kiállító által kötött biztosítási szerzõdést, benne a
kiállítási tárgyak biztosítási összegérõl készült tételes kimutatással,
e) a jogosult arról szóló nyilatkozatát, hogy elfogadja a
kiállítási viszontgarancia vállalására vonatkozó feltételeket.
(4) A kiállítási tárgyak biztosítási összege nem haladhatja meg a kiállítási tárgy valóságos értékét, amelyet a kiállítási garancia-, illetve viszontgarancia-vállalásra irányuló kérelem esetében a NKÖM a kérelem elbírálása során jogosult vizsgálni.
(5) A jogszabályi feltételeknek megfelelõ kérelmet a
nemzeti kulturális örökség minisztere – a garancia-, illetve
viszontgarancia-vállalásra vonatkozó javaslatával együtt –
továbbítja a pénzügyminiszternek, aki a rendelkezésre álló
keret figyelembevételével dönt a kötelezettségvállalásról.
(6) A pénzügyminiszter a kötelezettségvállalásáról – a
nemzeti kulturális örökség minisztere egyidejû értesítése
mellett – kiállítási garanciavállalásra irányuló kérelem
esetén e rendelet 8. számú melléklete szerinti, kiállítási viszontgarancia vállalására irányuló kérelem esetén e rendelet 9. számú melléklete szerinti kötelezvényt bocsát ki a jogosult részére. A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia a kötelezvény kibocsátásával jön létre, a kötelezvényben megjelölt idõtartamra.
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17. §

19. §

(1) A kiállító köteles a tõle elvárható mértékben a kár
megelõzésérõl, illetve a kár enyhítésérõl gondoskodni.
Káresemény bekövetkezése esetén a kiállító haladéktalanul értesíti a NKÖM-öt, a PM-et, valamint a jogosultat. Az
értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett tárgyakról és a károsodás mértékérõl szóló részletes kimutatást, valamint a kiállító által elismert kár összegét.

(1) A kiállítási garancia és a kiállítási viszontgarancia
idõtartamának lejártát követõ 30 naptári napon belül a kiállító tájékoztatja a NKÖM-öt, hogy bekövetkezett-e
olyan körülmény, amely a garancia beváltására okot adott,
és ezzel egyidejûleg a kiállításról részletes szakmai beszámolót nyújt be.

(2) A kiállító köteles a szükséges felvilágosításokat
megadni, és lehetõvé tenni az értesítés és a felvilágosítás
tartalmának a NKÖM és a Pénzügyminisztérium általi ellenõrzését.

(2) A NKÖM a kiállítótól kapott tájékoztatást továbbítja
a Pénzügyminisztériumnak.

20. §
18. §
(1) Ha a káresemény bekövetkezése során a kiállítási
tárgy elvész vagy megsemmisül (teljes kár), a kötelezvényben megállapított biztosítási összeget kell kifizetni.
Amennyiben a kiállítási tárgy késõbb elõkerül, a kifizetett
kártérítést haladéktalanul vissza kell fizetni.
(2) Kiállítási garancia esetében részleges kár esetén a
kártérítés alapja a kiállító és a jogosult megállapodása a
helyreállítás (restaurálás) költségeiben. Amennyiben a kiállítási tárgy maradéktalanul nem állítható helyre, a kiállító és a jogosult megállapodnak az értékcsökkenés mértékében is. A helyreállítás költsége az esetleges értékcsökkenés mértékével együttesen sem haladhatja meg a kiállítási tárgy biztosítási összegét. A megállapodásról a
NKÖM-öt haladéktalanul értesíteni kell.
(3) Kiállítási viszontgarancia esetében részleges kár
esetén a viszontgarancia érvényesítés alapja a jogosult által a biztosítási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen kifizetett összeg. A viszontgarancia összege nem haladhatja
meg a biztosítási összeget. A kifizetésrõl a NKÖM-öt haladéktalanul értesíteni kell.
(4) A NKÖM a (2) bekezdés szerinti kártérítés, illetve a
(3) bekezdés szerinti viszontgarancia összegének megállapítása és teljesítése érdekében felhívhatja a kiállítót és a jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértõ(k)
igénybevételére.
(5) Az (1)–(4) bekezdések alapján megállapított kártérítés, illetve viszontgarancia összegérõl – a kártérítés, illetve
viszontgarancia mértékére és a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt – a NKÖM értesíti a PM-et.
(6) A PM a Magyar Állam nevében az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül intézkedik a kártérítés, illetve viszontgarancia jogosult részére történõ kifizetésérõl.
Kiállítási viszontgarancia esetében a viszontgarancia érvényesítésére kizárólag a kiállító által kötött biztosítási szerzõdés alapján történt kifizetést követõen kerülhet sor. A
garantõr Áht. 33/C. §-a (4) bekezdése szerinti megtérítési
igénye a kártérítés kifizetését nem érinti.

Az e rendeletben foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni a közösségi jog állami támogatásra vonatkozó szabályait.

21. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 20. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 8. §-ának (2) és (5) bekezdését, 9. §-ának
(3) bekezdését, 10. §-át, 11. § (1) bekezdését, valamint
12. §-ának (2) bekezdése b) pontját az e rendelet hatálybalépését megelõzõen létrejött kezességek beváltása esetén
is alkalmazni kell.
(3) E rendelet 8. §-ának (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépését megelõzõen vállalt viszontgaranciák esetén
is alkalmazni kell.
(4) E rendelet alkalmazása tekintetében kezességbeváltásnál jogszabályi kezességnek minõsülnek azok az állami
kezességvállalással nyújtott agrárhitelek is, amelyek a
30/2000. (III. 10.), a 317/2001. (XII. 29.), a 46/2003.
(IV. 3.) Korm. rendeletek, valamint az 57/2001. (IX. 21.),
a 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet és a 3/2003. (I. 24.) FVM
rendelet 271. §-a alapján kerültek folyósításra.

22. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 151/1996. (X. 1.)
Korm. rendelet és az azt módosító 23/2005. (II. 11.) Korm.
rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
ADATLAP
a Kormánynak az Áht. 33. §-ának (1) és (6) bekezdései alapján történõ kötelezettségvállalásaihoz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jogszabály megjelölése: ..............................................................................................................................................
Kezességvállalás indoka: ............................................................................................................................................
Kezességvállalás mértéke vagy összege (millió Ft egy tizedessel, és/vagy devizanem egy tizedessel): ....................
Kezességvállalás feltételei: .........................................................................................................................................
Közbeszerzésekrõl szóló törvény alkalmazása: ..........................................................................................................
Az ÁKK Rt. közremûködésének formája: ..................................................................................................................
Hitelfelvevõ vagy fizetésre kötelezett megnevezése: .................................................................................................
Hitelnyújtó megnevezése: ...........................................................................................................................................
Kezesség típusa: ..........................................................................................................................................................
A típus megválasztásának indoka: ..............................................................................................................................
A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként (millió forint és/vagy devizanem egy
tizedessel): ..................................................................................................................................................................
12. A kezesség érvényesítésének valószínûsége évenként (millió Ft): .............................................................................
13. A kezességvállalási szerzõdés aláírásának várható idõpontja: ....................................................................................
Dátum: ............................................................
..............................................................
aláírás

2. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
... SZÁMÚ ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött egyrészrõl ............ Hitelnyújtó, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészrõl az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 42. §-ának (4) bekezdése, a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet és a ........ Korm. határozat alapján a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 28. §-ának (1) bekezdése
értelmében a pénzügyminiszter által képviselt Magyar Állam, mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között, az alábbi feltételekkel:
1. A szerzõdõ felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a ...................... (cím:........., adószám: .......................... cégjegyzékszám: ...........................) (a továbbiakban: Kötelezett) között .............-én kelt,
................. számú hitelszerzõdésrõl (a továbbiakban: Hitelszerzõdés). A jelen Kezességvállalási Szerzõdés mellékletében elhelyezett, az alábbi feltételekkel kötött Hitelszerzõdés a jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi.
Tõketartozás: .....................................................................................................................................................................
Kamatbázis: .......................................................................................................................................................................
Kamatfelár: ........................................................................................................................................................................
Kezelési költség: ...............................................................................................................................................................
Késedelmi kamat: ..............................................................................................................................................................
Rendelkezésre tartási jutalék: ...........................................................................................................................................
Végsõ lejárat: ....................................................................................................................................................................
Törlesztési idõpont(ok): ....................................................................................................................................................
A Kezes kijelenti, hogy a fenti megjelölt hiteljogviszonyt és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul ismeri.
2. A Kezes jelen szerzõdés aláírásával, a Kötelezettnek a Hitelszerzõdés alapján a Jogosulttal szemben fennálló
1. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel, a ........ Korm. határozat felhatalmazása és a Ptk. 274. §-a alapján egyszerû/készfizetõ1 kezességet vállal.
1

A kezességvállalás típusát a Kormány határozata alapján kell megjelölni.
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3. A Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége az 1. pontban szereplõ tõke-, kamat- és jutalék2-meghatározási
mód alapján számított követelés összegéig terjed.
4. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a folyósított kölcsön összegét vagy annak egy részét nem lehet a hitel fedezetét
jelentõ óvadéknak minõsíteni.3
5. A Jogosult külön felhívás nélkül teljesíti az e rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, illetve egyéb kötelezõ jogszabálynak megfelelõ adatszolgáltatási kötelezettségét.
6. A Jogosult haladéktalanul írásban értesíti a Kezest a Hitelszerzõdés bármilyen tervezett módosításáról, a Hitelszerzõdés felmondásáról, valamint a kamatmeghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változásáról.
6.1. A Kezes az értesítés kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat és a Kötelezettet
arról, hogy hozzájárul-e a 6. pontban meghatározott szerzõdésmódosításhoz.
6.2. A 6. pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a hitelszerzõdés módosításáról való tudomásszerzést
követõ 15 munkanapon belül a Kezes a kezességvállalási szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja.
6.3. A 6.1. pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás az eredeti feltételek mellett marad fenn.
7. A Jogosult a Kezest a kezesség beváltása várható idõpontjának megjelölésével írásban, a beváltást [110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés k) pontja] megelõzõen legalább 15 naptári nappal értesíti akként, hogy részére
megküldi a Kötelezett 1. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatást.
7.1. A 7. pont szerinti kimutatás mellé csatolni kell a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplõ igénylõlap szerinti adatokat és dokumentumokat, továbbá a Jogosult behajtásra irányuló – esetleg korábban megtett –
lépéseire vonatkozó adatokat.
7.2. A Jogosult 7. és a 7.1. pontokban megjelölt jogcselekményeket követõen – a Kezes értesítése mellett – a kezesség
beváltására irányuló határidõs beszedési megbízást nyújt be a Magyar Államkincstár 10032000-01907003 számú,
APEH Állami kezességbeváltás elnevezésû, folyósítási számlája terhére akként, hogy a Kezes számára legalább a benyújtást követõ 10 munkanap kifogásolási határidõt kell megjelölnie.
8. A Kötelezett szerzõdésszerû teljesítése következtében a Hitelszerzõdés megszûnésérõl a Jogosult köteles a Kezest
haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon belül értesíteni.
9. Jelen kezességvállalási szerzõdés hatálybalépésének feltétele a ... Korm. határozatban elõírt kezességvállalási díj
megfizetése. Jelen kezességvállalási szerzõdés hatálybalépésérõl a Kezes köteles a Jogosultat haladéktalanul, de legkésõbb 3 munkanapon belül értesíteni.4
10. Jelen kezességvállalási szerzõdés hatálya: a Hitelszerzõdés lejárata + 30 nap.
11. A jelen kezességvállalási szerzõdésre egyebekben a magyar jog és különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.
12. Jelen szerzõdés magyar nyelven, ...... eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt,
a Jogosult ...... eredeti példányt kap.
Budapest, [dátum]
............................................................
Jogosult cégszerû aláírása

2
3
4

A kezességvállalás tartalmát a Kormány határozata alapján kell megjelölni.
Amennyiben a hitelhez fedezetként óvadék kapcsolódik.
Amennyiben a Kormány határozatában elõírja a díj megfizetését.

.............................................................
Kezes
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3. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
Igénylõlap az állami egyedi kezesség beváltásához
(Jogosult küldi a Kezes részére)
...........................................
Jogosult megnevezése
1. A kötelezett adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Székhelye/címe: .................................................................................................................................................................
Adó- vagy adóazonosító száma: ........................................................................................................................................
2. A jogosult adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Székhelye/címe: .................................................................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Kormányhatározat száma: ..................................................................................................................................................
Hitelszerzõdés (követelést megalapozó szerzõdés): ..........................................................................................................
– kelte: ...............................................................................................................................................................................
– száma: ............................................................................................................................................................................
– lejárata: ...........................................................................................................................................................................
– a követelés összege: .......................................................................................................................................................
– az állami kezességgel érintett követelés összege: ..........................................................................................................
– a követelést megalapozó szerzõdés felmondásakor vissza nem fizetett, állami kezességgel érintett tõkekövetelés és az
erre felszámított kamat és egyéb költségek összege, és ennek számítási módja az egyes elemeket külön feltüntetve: .
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
– az igénylõlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett, állami kezességgel érintett tõkekövetelés és az erre felszámított kamat és egyéb költségek összege, és ennek számítási módja az egyes elemeket külön feltüntetve: ......................
A kezességbeváltás indoka: ...............................................................................................................................................
A kezességbeváltást megelõzõen megtett jogcselekmények: ............................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
A követelést megalapozó szerzõdés és annak mellékletét képezõ dokumentumok
A követelést megalapozó szerzõdésmódosítások és annak mellékletét képezõ dokumentumok
A biztosítéki szerzõdések és mellékleteik
A biztosítékok módosításának indokai
A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
Óvadéki szerzõdés esetén az óvadéki szerzõdés, annak hiányában a jogosult nemleges nyilatkozata
A követelést megalapozó szerzõdés felmondását igazoló irat és/vagy a szerzõdésben meghatározott utolsó törlesztõ részlet, illetõleg egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló irat
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerzõdési határidõ lejártára vonatkozó adatok
Dátum: ................................

....................................
aláírás
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4. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
Igénylõlap a lakáscélú állami kezesség beváltásához
(APEH részére küldendõ)
................................................
Hitelintézet megnevezése
1. Az adós(ok) adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .........................................................................................................................................................
Lakhelye: ............................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
2. A kölcsön adatai (a megkötött szerzõdés alapján)
Szerzõdés kelte: .................................................................................................................................................................
A garantált hitelrész összege: .............................................................................................................................................
A kölcsön teljes összege: ...................................................................................................................................................
A garantált hitelrész aránya a teljes kölcsönön belül: ........................................................................................................
A hitelcél szerinti ingatlan vételára/építési költsége: .........................................................................................................
A hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értéke: ....................................................................................................
A hitelcél szerinti lakásingatlan címe, helyrajzi száma: ....................................................................................................
A kölcsön lejárata: .............................................................................................................................................................
A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett kölcsön és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege
az egyes elemeket külön feltüntetve: .................................................................................................................................
A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: .............................................................................................................
Az igénylõlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: .............................................................................................................
A kamat napi összege: ........................................................................................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja: ..............................................................................................................................
A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: ................................................................................
Az átutalandó kezesség összege: .......................................................................................................................................
A kezességbeváltás indoka: ...............................................................................................................................................
4. Mellékletek
Kölcsönszerzõdés másolata
A vonatkozó törvényben szereplõ feltételek igazolásának másolatai
A fizetési felszólítások másolata
Kölcsönszerzõdés felmondására vonatkozó okirat és annak kézbesítését igazoló irat másolata
Kelt: ............................., ........... év ..... hó ..... nap
P. H.

...............................................
igénylõ
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5. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
Igénylõlap az állami agrár kezességek beváltásához
(APEH részére küldendõ)
......................................................................
Jogosult pénzügyi intézmény megnevezése
1. A kötelezett adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Lakhelye/székhelye: ...........................................................................................................................................................
Adószáma/adóazonosító jele: .............................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
2. Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerzõdés(ek) alapján
A kölcsön célja: ..................................................................................................................................................................
A kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): .............................................................................................................
Szerzõdés kelte: .................................................................................................................................................................
Szerzõdés összege: .............................................................................................................................................................
Szerzõdés lejárata: .............................................................................................................................................................
A szerzõdéskötéskor figyelembe vett (Kezes felé bejelentett), az FVM által igazolt állami kezességvállalás mértéke
és összege: ..........................................................................................................................................................................
Ha rendelet másként nem rendelkezik a beváltáskor fennálló tõke összege:1 ...................................................................
Ha rendelet másként nem rendelkezik a beváltáskor fennálló tõkeösszeg támogatási okiratban rögzített %-a: ...............
3. Az állam által nyújtott kezességen kívül a kölcsön mögött fennálló egyéb kezesség
Mértéke (%-ban): ...............................................................................................................................................................
A kezesség összege: ...........................................................................................................................................................
A szerzõdéskötés dátuma: ..................................................................................................................................................
A kezes neve/címe: ............................................................................................................................................................
4. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja: ..............................................................................................................................
Az állami kezesség mértéke (%): .......................................................................................................................................
A kezesség alapján átutalandó összeg: ...............................................................................................................................
A számlaszám, ahova az átutalandó kezességet kéri a jogosult: ........................................................................................
A kezesség beváltásának indoka: .......................................................................................................................................
A kezességbeváltást megelõzõen megtett jogcselekmények: ............................................................................................
Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítésérõl: ..........................................................................................
Nyilatkozat arról, hogy az adósnak volt-e korábbi hiteleibõl adódó kezességérvényesítése: ............................................
5. Mellékletként csatolandók
Hitelszerzõdés és annak mellékletét képezõ dokumentumok
Hitelszerzõdés-módosítások és annak mellékletét képezõ dokumentumok
A bank nyilatkozata, hogy a hitelt céljának megfelelõen használták-e fel2

1

Amennyiben egy hitel állami kezességvállalással és viszontgaranciával is érintett az állami kezesség beváltásánál a hitelgarancia-intézmény által kiutalt
tõkeösszeg csökkenti a fennálló tõketartozást.
2
Amennyiben a kezességvállalásról szóló jogszabály nem mentesítette a bankot a hitelcél vizsgálatának kötelezettsége alól.
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A 3. pontban foglalt egyéb kezességvállalást igazoló dokumentumok
A biztosítékokról szóló szerzõdések és mellékleteik
A biztosítékok módosításának indokai
A bank nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
Óvadéki szerzõdés esetén az óvadéki szerzõdés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata
A hitelszerzõdés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerzõdésben meghatározott utolsó törlesztõ részlet, illetõleg
egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint
az azok kézbesítését igazoló irat
A szerzõdés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történõ elõzetes felszólítás
Az adós ellen folyó csõd-, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban
részt vevõk által foganatosított intézkedések dokumentumai
Jognyilatkozatok
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nem teljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerzõdési határidõ lejártára vonatkozó adatok
Minisztériumi igazolás a támogatásról (pl. támogatási okirat, megyei FM hivatalok által záradékolt hitelkérelem
Dátum: ............................
..........................................
cégszerû aláírás

6. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
Igénylõlap
az 1072/2003. (VII. 18.), valamint az 1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozatok alapján vállalt
állami kezesség beváltásához
(APEH részére küldendõ)
....................................................................
Jogosult pénzügyi intézmény megnevezése
1. A kötelezett adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Lakhelye/székhelye: ...........................................................................................................................................................
Adószáma/adóazonosító jele: .............................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: .............................................................................................................................................................
2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerzõdés(ek) alapján
A kölcsön célja: ..................................................................................................................................................................
A kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): .............................................................................................................
Szerzõdés kelte: .................................................................................................................................................................
Szerzõdés összege: .............................................................................................................................................................
Szerzõdés lejárata: .............................................................................................................................................................
A kölcsönszerzõdés adatai a – felsorolt Korm. határozatok alapján megkötött – kezesi szerzõdés 10. pontja által elõírt
adatszolgáltatási táblázatban szerepeltek/nem szerepeltek1: ..............................................................................................
A kölcsönszerzõdés módosítására sor került/nem került sor1: ...........................................................................................
Az utolsó módosítás dátuma: .............................................................................................................................................
A szerzõdéskötéskor figyelembe vett (Kezes felé jelentett) az FVM által igazolt állami kezességvállalás mértéke és
összege: ..............................................................................................................................................................................
A kölcsön lejáratakor vissza nem fizetett tõke összege: ....................................................................................................
A kezességbeváltás megindításakor fennálló tõke összege: ..............................................................................................
1

A megfelelõ rész aláhúzandó.
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3. Az állam által nyújtott kezességen kívül a kölcsön mögött fennálló egyéb kezesség
Mértéke (%-ban): ...............................................................................................................................................................
A kezesség összege: ...........................................................................................................................................................
A szerzõdéskötés dátuma: ..................................................................................................................................................
A Kezes neve/címe: ...........................................................................................................................................................
4. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja: ..............................................................................................................................
Az állami kezesség mértéke (%): .......................................................................................................................................
Az átutalandó kezesség összege: .......................................................................................................................................
A számlaszám, ahova az átutalandó kezességet kéri a jogosult: ........................................................................................
A kezességbeváltás indoka: ...............................................................................................................................................
A kezességbeváltást megelõzõen megtett jogcselekmények: ............................................................................................
Nyilatkozat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérõl: .............................................................................................
Nyilatkozat arról, hogy az adósnak volt-e korábbi hiteleibõl adódó kezesség érvényesítése: ...........................................
5. Mellékletként csatolandók
Hitelszerzõdés és annak mellékletét képezõ dokumentumok
Hitelszerzõdés-módosítások és annak mellékletét képezõ dokumentumok
A bank nyilatkozata, hogy a hitelt céljának megfelelõen használták-e fel2
A 3. pontban foglalt egyéb kezességvállalást igazoló dokumentumok
A biztosítéki szerzõdések és mellékleteik
A biztosítékok módosításának indokai
A bank nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen mennyi
Óvadéki szerzõdés esetén az óvadéki szerzõdés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata
A hitelszerzõdés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerzõdésben meghatározott utolsó törlesztõ részlet, illetõleg
egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint
az azok kézbesítését igazoló irat
A szerzõdés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére irányuló felszólítás
Az adós ellen folyó csõd-, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás esetén a hitelintézet és az eljárásban
részt vevõk által foganatosított intézkedések dokumentumai
Jognyilatkozatok
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nem teljesítésére, a követelés teljesítésére szabott szerzõdési határidõ lejártára vonatkozó adatok
A 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hitelkérelem, amit a Hivatal záradékolt (a záradék tartalmazza: a felvehetõ kedvezményes hitel összegét, valamint, hogy a hitel megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek)
A bank az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelettel módosított 107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet 4. §-ában foglalt FVM által elismert jogosultságot igazolja.
Dátum: ..............................
...................................................
aláírás3

2
3

Amennyiben a kezességvállalásról szóló jogszabály nem mentesítette a bankot a hitelcél vizsgálatának kötelezettsége alól.
A jogosult bank cégszerû aláírása, illetve a jogosultak nevében eljáró bank cégszerû aláírása.
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7. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

Adatlap
a központi költségvetés terhére történõ kiállítási garancia- vagy kiállítási viszontgarancia-vállaláshoz
1. A kérelem tárgya4: kiállítási garanciavállalás
kiállítási viszontgarancia-vállalás

2. A kiállítás címe:

3. A kiállítás helye, ideje:

4. A kiállító neve, címe:

5. A garancia jogosultjának neve, címe:

6. A jogosult bankszámlaszáma és a bank neve, ahova a garantõr a kártérítést utalja:

7. A kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult neve és címe5:

8. A garancia- vagy viszontgarancia-vállalás igényelt összege (devizában és forintban kerekítés nélkül):

9. A garancia- vagy viszontgarancia-vállalás idõtartama:

10. Változások az elõzetes bejelentésben foglaltakhoz képest:

Dátum: .................................
........................................
aláírás

4
5

A megfelelõ aláhúzandó.
Amennyiben az nem azonos a jogosulttal.
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8. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez
KÖTELEZVÉNY
a ... Múzeumban ...-tól ...-ig tartó ... címû kiállításhoz kapcsolódó kiállítási garancia vállalásának feltételeirõl
1. A Magyar Állam nevében eljáró pénzügyminiszter (a továbbiakban: Garantõr) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33/B. § (1) és (4) bekezdése alapján ...... [a kölcsönszerzõdésben meghatározott devizanemben megjelölve] összeghatárig kiállítási garanciát vállal a ...... c. kiállításnak a ...... Múzeumban ...... [kiállítás kezdõ idõpontja]
és ...... [kiállítás záró idõpontja] között történõ bemutatásához, a ...... [kölcsönadó neve és címe] és a ...... [kölcsönvevõ
neve és címe] (a továbbiakban: Kiállító) között létrejött kölcsönszerzõdésben foglaltaknak megfelelõen a kiállításra kölcsönzött mûtárgy(ak)ban esetlegesen bekövetkezett károk megtérítésére.
A garancia jogosultja a ...... [jogosult neve és címe] (a továbbiakban: Jogosult).
2. A Garantõr felelõssége – ...... [kezdõ idõpont megjelölése] és ...... [záró idõpont megjelölése] között áll fenn,
és – a kiállítási tárgy(ak)nak a Jogosulttól történõ átvételével kezdõdik, s akkor végzõdik, amikor a kiállítási tárgy(ak)at
a Jogosult átveszi ...... [hely megnevezése], vagy az általa megjelölt más helyszínen1.
Nem terjed ki a garanciavállalás arra az idõszakra és összegre, amelyre vonatkozóan a Kiállító vagy a kiállítási
tárggyal rendelkezni jogosult biztosítással vagy érvényes garanciával rendelkezik.
3. A garanciavállalás kiterjed valamennyi káreseményre (így különösen földrengés, árvíz, tûzvész, szállítás ideje
alatt bekövetkezõ háborús cselekmények, terrorizmus, sztrájk, lopás, elveszés), kivéve azokat a károkat, amelyek
a) a Jogosult vagy annak alkalmazottjai, illetve megbízottjai szándékos vagy gondatlan magatartása,
b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció,
c) a Jogosult jóváhagyásával történõ restaurálás
eredményeképpen keletkeztek.
4. Káresemény bekövetkezése esetén a Kiállítónak azonnal értesítenie kell a Garantõrt, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumát és a Jogosultat. Az értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett mûtárgy/akról és a károsodás mértékérõl készült tételes kimutatást, valamint a Kiállító által elismert kár összegét.
A Kiállító köteles a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetõvé tenni az értesítés és a felvilágosítás tartalmának
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Garantõr általi ellenõrzését.
5. A kiállítási tárgy(ak) elveszése vagy megsemmisülése esetén a kártérítés összege a kiállítási tárgy(ak)nak az
1. pont szerinti biztosítási összegével egyezik meg.
Részleges kár esetén a kártérítés alapja a Kiállító és a Jogosult megállapodása a helyreállítás (restaurálás) költségeiben. Amennyiben a kiállítási tárgy(ak) maradéktalanul nem állítható(k) helyre, a Kiállító és a Jogosult megállapodnak az
értékcsökkenés mértékében is. A helyreállítás költsége az esetleges értékcsökkenés mértékével együttesen sem haladhatja meg a kiállítási tárgy(ak) biztosítási összegét. A megállapodásról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát haladéktalanul értesíteni kell.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a kártérítés összegének megállapítása és a garancia teljesítése érdekében felhívhatja a Kiállítót és a Jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértõ(k) igénybevételére.
6. Az 5. pont szerint megállapított kártérítés összegérõl – a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt – a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma értesíti a Garantõrt.
A Garantõr az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül intézkedik a kártérítés Jogosult részére történõ kifizetésérõl.
7. Kártérítési igény felmerülése esetén a Garantõr által a károkozóval szemben érvényesíthetõ megtérítési igény nem
érinti a kártérítés kifizetését.

1
Amennyiben a kölcsönszerzõdés szerinti biztosítási kötelezettség szûkebb terjedelmû, a Garáns felelõsségét a kölcsönszerzõdésnek megfelelõen kell
megjelölni.
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8. A kiállítási tárgyak elveszése esetén, annak/azok fellelésekor a Jogosult a mûtárgy(ak) kézhezvételét követõen köteles a kártérítést haladéktalanul visszafizetni.
9. A kölcsönszerzõdés a Garantõr és a nemzeti kulturális örökség minisztere együttes jóváhagyása nélkül nem módosítható.
10. Jelen kötelezvény hatálybalépésének feltétele a Jogosult írásban tett elfogadó nyilatkozata, amelyben a kiállítási
garancia feltételeit magára nézve kötelezõnek ismeri el.
11. A kölcsönszerzõdés(ek), a kiállítási tárgy(ak) megnevezését, biztosítási összegét tartalmazó tanúsítvány, valamint a 10. pontban foglalt elfogadó nyilatkozat a jelen kötelezvény elválaszthatatlan részét képezi.
12. A kötelezvény 4-4 eredeti példányban készült magyar és angol nyelven, melybõl a Jogosult, a Kiállító és a nemzeti kulturális örökség minisztere 1-1 példányt kapnak, 1 példány pedig a Garantõrnél marad.
Budapest, [dátum]
...........................................
garantõr

9. számú melléklet a 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelethez

KÖTELEZVÉNY
a ... Múzeumban ...-tól ...-ig tartó ... címû kiállításhoz kapcsolódó kiállítási viszontgarancia vállalásának
feltételeirõl

1. A Magyar Állam nevében eljáró pénzügyminiszter (a továbbiakban: Garantõr) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33/B. § (7) és (8) bekezdése alapján ...... [a biztosítási szerzõdésben meghatározott devizanemben
megjelölve] összeghatárig kiállítási viszontgaranciát vállal a ...... c. kiállításnak a ...... Múzeumban ...... [kiállítás kezdõ
idõpontja] és ...... [kiállítás záró idõpontja] között történõ bemutatásához, a ......[biztosító neve és címe] és a ...... [biztosított neve és címe] (a továbbiakban: Kiállító) között létrejött biztosítási szerzõdés alapján a kiállításra a ...... [kölcsönadó neve és címe]-tól (a továbbiakban: Kölcsönadó) kölcsönzött mûtárgy(ak)ban esetlegesen bekövetkezett károk miatt
a biztosító által kifizetett összeg megtérítésére.
A garancia jogosultja a ...... [biztosító neve és címe] (a továbbiakban: Jogosult).
2. A Garantõr felelõssége ...... [kezdõ idõpont megjelölése] és ......[záró idõpont megjelölése] között áll fenn.
3. A garanciavállalás kiterjed valamennyi, az 1. pont szerinti biztosítási szerzõdésben szereplõ káreseményre, kivéve
azokat a károkat, amelyek
a) a Kölcsönadó vagy annak alkalmazottjai, illetve megbízottjai szándékos vagy gondatlan magatartása,
b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció,
c) a Kölcsönadó jóváhagyásával történõ restaurálás
eredményeképpen keletkeztek.
4. Káresemény bekövetkezése esetén a Kiállítónak azonnal értesítenie kell a Garantõrt, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumát és a Jogosultat. Az értesítés magában foglalja a károsodást szenvedett mûtárgy(ak)ról és a károsodás
mértékérõl készült tételes kimutatást, valamint a Kiállító által elismert kár összegét.
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A Kiállító köteles a szükséges felvilágosításokat megadni, és lehetõvé tenni az értesítés és a felvilágosítás tartalmának
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Garantõr általi ellenõrzését.
5. A kiállítási tárgy(ak) elveszése vagy megsemmisülése esetén a viszontgarancia érvényesítés összege a kiállítási
tárgy(ak)nak az 1. pont szerinti biztosítási összegével egyezik meg.
Kiállítási viszontgarancia esetében részleges kár esetén a viszontgarancia érvényesítés alapja a jogosult által a biztosítási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen kifizetett összeg. A viszontgarancia összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget. A kifizetésrõl a NKÖM-öt haladéktalanul értesíteni kell.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a viszontgarancia érvényesítés összegének megállapítása és a viszontgarancia teljesítése érdekében felhívhatja a Kiállítót és a Jogosultat független, nemzetközileg elismert szakértõ(k) igénybevételére.
6. Az 5. pont szerint megállapított viszontgarancia összegérõl – a kifizetésre vonatkozó jóváhagyással együtt – a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma értesíti a Garantõrt.
A Garantõr az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül intézkedik a viszontgaranciának a Jogosult részére történõ kifizetésérõl. A viszontgarancia érvényesítésére kizárólag az 1. pont szerinti biztosítási szerzõdés alapján történt kifizetést követõen kerülhet sor.
7. Kártérítési igény felmerülése esetén a Garantõr által a károkozóval szemben érvényesíthetõ megtérítési igény nem
érinti a viszontgarancia kifizetését.
8. A kiállítási tárgyak elveszése esetén, annak/azok fellelésekor a Jogosult a mûtárgy(ak) kézhezvételét követõen köteles a viszontgaranciát haladéktalanul visszafizetni.
9. A biztosítási szerzõdés a Garantõr és a nemzeti kulturális örökség minisztere együttes jóváhagyása nélkül nem módosítható.
10. Jelen kötelezvény hatálybalépésének feltétele a Jogosult írásban tett elfogadó nyilatkozata, amelyben a kiállítási
viszontgarancia feltételeit magára nézve kötelezõnek ismeri el.
11. A biztosítási szerzõdés(ek), a kölcsönszerzõdés(ek), a kiállítási tárgy(ak) megnevezését, biztosítási összegét tartalmazó tanúsítvány, valamint a 10. pontban foglalt elfogadó nyilatkozat a jelen kötelezvény elválaszthatatlan részét képezi.
12. A kötelezvény 4-4 eredeti példányban készült magyar és angol nyelven, melybõl a Jogosult, a Kiállító és a nemzeti kulturális örökség minisztere 1-1 példányt kapnak, 1 példány pedig a Garantõrnél marad.

Budapest, [dátum]

..............................................
garantõr
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A belügyminiszter
25/2006. (V. 5.) BM
rendelete
a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvénynek
a kisebbségi választói jegyzék összeállítása
során történõ végrehajtásáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének a) és
c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

4119

d) legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt a kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés
miatti kifogásról. Elutasító döntése esetén a kifogást haladéktalanul, legkésõbb a beérkezését követõ napon továbbítja a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak,
e) legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel miatti kifogásról. Elutasító döntése esetén a kifogást haladéktalanul, legkésõbb a beérkezését követõ napon továbbítja a
helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnak,
f) heti rendszerességgel tájékoztatja az Országos Választási Irodát (a továbbiakban: OVI) a kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok számáról, azt
hetente nyilvánosságra hozza.

Területi választási iroda feladata
3. §

Helyi választási iroda és feladatai
1. §

A területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetõje ellenõrzi a 2. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt feladat végrehajtását.

Minden településen önálló helyi választási iroda
(a továbbiakban: HVI) mûködik. Körjegyzõséghez tartozó
településeken a HVI feladatait közös, a székhely településen mûködõ HVI látja el.

Országos Választási Iroda feladata

2. §
(1) A HVI
a) tájékoztató és kérelemnyomtatvány megküldésével
értesíti a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezõ, a választás
évében október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár választópolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel feltételeirõl és módjáról,
b) gyûjtõládát helyez el a polgármesteri hivatal épületében a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti
kérelmek elhelyezésére, gondoskodik a gyûjtõláda biztonságos õrzésérõl, annak naponkénti ürítésérõl.
(2) A HVI vezetõje
a) megállapítja a gyûjtõládában lévõ, és a levélben érkezett kérelmek kezelésével kapcsolatos technikai szabályokat,
b) folyamatosan dönt a kérelmezõ választópolgárok kisebbségi választói jegyzékbe történõ felvételérõl,
c) gondoskodik a kisebbségi választói jegyzék összeállításáról, folyamatos vezetésérõl, biztonságos õrzésérõl és
megsemmisítésérõl,

4. §
Az OVI kisebbségenként, települési bontásban, hetente
közzéteszi a kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgárok számát.

Záró rendelkezések
5. §
A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ feladatokat e rendelet melléklete állapítja meg.

6. §
E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatok
I.
Tájékoztatás a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvétel módjáról
1. Az OVI központilag gondoskodik a Ve. 115/E. §
(1) bekezdésében meghatározott tájékoztató, valamint a
Ve. 11. számú melléklete szerinti kérelemnyomtatvány elkészíttetésérõl. Az OVI a kérelemnyomtatvány hátoldalát
a választópolgárok kézbesítéshez szükséges adataival – a
BM Központi Hivatal (a továbbiakban: BM KH) közremûködésével – megszemélyesíti, és azokat a tájékoztatóval,
valamint a nyomtatványok továbbításához szükséges borítékokkal együtt május 10-ig megküldi a TVI részére,
amely gondoskodik azok eljuttatásáról a HVI-hez.
2. A HVI illetékességi területén május 31-ig az 1. pont
szerinti tájékoztató és kérelemnyomtatvány megküldésével tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezõ, a választás évében október 1-jéig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról.
II.
A szavazókör(ök) kialakítása
3. A HVI vezetõjének a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán a szavazásra az önkormányzati választásoktól eltérõ – az egész településre vonatkozó – szavazókört kell kialakítania (a továbbiakban: kisebbségi szavazókör), ha a településen legalább egy kisebbségi választás kitûzésének feltétele július 15-én fennáll. A szavazókört a
kisebbségi választói jegyzékbe történõ jelentkezés határidejének elteltével kell kialakítani, és a HVI vezetõje pótlólag javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására. Egy szavazókörben több kisebbség
is szavazhat. Amennyiben a választópolgárok száma a Ve.
10. § (1) bekezdésében megállapított 1200 fõt meghaladja,
akkor a kialakított szavazókörrel azonos épületben további szavazókör(öke)t is ki kell alakítani.
III.
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5. A HVI vezetõje a kérelmezõ állampolgárságát és
választójogát a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
(a továbbiakban: SZL), valamint a választójoggal nem
rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása alapján
ellenõrzi.
6. Az ellenõrzéshez a BM KH 2006. május 31. és július
15. között biztosítja az okmányirodai, valamint – az okmányirodát nem mûködtetõ településeken – az anyakönyvezéssel összefüggõ egyes feladatok ellátására telepített
számítógépeken a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartásának közvetlen elérését.
7. A HVI vezetõje naponta, legkésõbb július 15-én határozattal dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe
vételérõl. Határozatáról a kérelmezõt haladéktalanul értesíti.
a) Fel kell venni a kérelmezõt a kisebbségi választói
jegyzékbe, ha a kérelem tartalmazza a törvény szerinti
adatokat, a kérelmezõ magyar állampolgár és a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik; ellenkezõ esetben a
kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt meg kell
tagadni.
b) A kérelmezõ valamennyi kérelmét el kell utasítani,
ha több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét,
továbbá törölni kell az adatait abból a kisebbségi jegyzékbõl, amelybe korábban felvételre került.
8. A HVI vezetõje haladéktalanul értesíti a kérelmezõt
a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó
határozatáról. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó határozatnak tartalmaznia kell a kisebbségi választói jegyzékbe vétel megtagadásának indokát és
annak bizonyítékait, valamint a határozattal szembeni jogorvoslati lehetõségrõl szóló tájékoztatást is.

IV.
A kisebbségi választói jegyzék
9. A kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje június 1. és július 15. között településen belül kisebbségenként, egy példányban vezeti. A választói jegyzék számítógépen is vezethetõ. A jegyzéken a Ve. 13. § (2) bekezdés
szerinti adatokon túl fel kell tüntetni a kisebbség megnevezését is. A kisebbségi választói jegyzék mintáját a melléklet 1. sz. minta tartalmazza.

A választópolgárok kisebbségi választói jegyzékbe
vétele

10. A 7. a) pont szerinti feltételeknek megfelelõ kérelmezõket a HVI vezetõje a III. fejezetben leírtak figyelembevételével, a kérelmek elbírálásának sorrendjében veszi fel a megfelelõ kisebbségi választói jegyzékbe.

4. A HVI vezetõje július 15-ig fogadja a választópolgárok kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmét.

11. Július 15-ét követõen – amennyiben a településen
ekkor az adott kisebbségi választás kitûzésének feltétele
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fennáll – a HVI vezetõje a jegyzéken szereplõ választópolgárokat a II. fejezet szerint kialakított kisebbségi szavazókörbe sorolja az alábbiak szerint:
a) A HVI vezetõje – kisebbségenként – a kisebbség választói jegyzékén szereplõ választópolgárokat családi és
utónevük alapján ABC, azonos nevûek esetén személyi
azonosító szerint növekvõ sorrendbe rendezi, majd
b) adataikat az így kialakított sorrendben, 1-tõl kezdõdõen sorszámozva rávezeti a melléklet 1. sz. minta szerinti
választói jegyzékre. A választói jegyzéket egy példányban
kell elkészíteni. Amennyiben egy kisebbség választópolgárai több szavazókörbe kerültek besorolásra, az adott kisebbség valamennyi szavazóköri jegyzékét külön kell sorszámozni.
c) A választópolgárok szavazókörbe sorolását követõen a kérelmek elbírálási sorrendjének megfelelõen
összeállított kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje
haladéktalanul megsemmisíti.
12. A HVI vezetõje
a) ha július 15-én a települési kisebbségi önkormányzati választás kitûzésének feltétele nem áll fenn, a kérelmek elbírálási sorrendjének megfelelõen összeállított kisebbségi választói jegyzéket, illetõleg
b) a 11. pont szerinti ABC sorrendbe rendezett kisebbségi választói jegyzéket
a szavazás eredményének jogerõssé válását – jogorvoslat
esetén annak elbírálását – követõen haladéktalanul megsemmisíti.

V.
A kisebbségi választói jegyzék továbbvezetése
13. A HVI vezetõje a 11. pontban foglaltak szerint elkészített kisebbségi választói jegyzék 14–15. pontokban
foglaltak szerinti továbbvezetéséhez felhasználja a
BM KH által rendelkezésére bocsátott, az SZL-en átvezetett változásokat tartalmazó segédlistát.
14. A kisebbségi választói jegyzékbe július 15. után – a
jogorvoslati eljárás során hozott döntés kivételével – nem
vehetõ fel választópolgár.
15. A HVI vezetõje
a) törli a kisebbségi választói jegyzékbõl a választópolgárt, ha
– lakcímét megszünteti (a településen belüli lakcímváltozás kivételével) vagy azt érvénytelenítik,
– idõközben más településre/fõvárosi kerületbe költözött,
– idõközben meghalt,
– választójoga megszûnt;
b) átvezeti a névjegyzék adattartalmát érintõ változásokat (pl. névváltozások, településen belüli lakcímváltozás stb.).
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VI.

A kisebbségi választói jegyzék nyilvánossága,
a jegyzékbe felvettek számának továbbítása
az OVI részére
16. A kisebbségi választói jegyzék – az abban szereplõ
választópolgárok száma kivételével – nem nyilvános, abba
betekintésre csak a következõk jogosultak:
a) a kisebbségi választói jegyzék összeállítása és továbbvezetése, valamint a kisebbségi értesítõk elkészítése
és megküldése során a HVI tagjai,
b) a jelölt választójogának ellenõrzése során a helyi választási bizottság és a HVI tagjai,
c) a jogorvoslati eljárásban a választási bizottság és a
választási iroda tagjai, valamint a bíróság,
d) a szavazás során a szavazatszámláló bizottság, valamint
e) az érintett személy a saját adatait illetõen.
17. A kisebbségi választói jegyzékbe történt betekintésrõl a HVI vezetõje nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza a betekintés jogalapját [a 16. a)–e) pontoknak
megfelelõen], idõpontját, a betekintõ személy nevét és lakcímét.
18. A kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi
választópolgárok számát a HVI vezetõje a helyben szokásos módon (pl. a helyi önkormányzat honlapján, hirdetmény útján stb.) kisebbségenként hetente nyilvánosságra
hozza.
19. A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok számáról a HVI – a kisebbségi választás kitûzéséig – hetente kitölti a melléklet 2. sz. minta szerinti „Jelentés” nyomtatványt és azt a hét utolsó munkanapján az
országgyûlési képviselõk választásán adatfeldolgozásra
kijelölt okmányirodához továbbítja feldolgozásra. A jelentést abban az esetben is továbbítani kell, ha a választói
jegyzéke(ke)n szereplõk száma az elõzõ jelentés óta nem
változott vagy nulla.
20. Az okmányiroda a 18. pont szerinti „Jelentés”-t a
választás-elõkészítõ rendszer (a továbbiakban: VER) erre
a célra kialakított funkciója segítségével feldolgozza és továbbítja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI) részére.
21. Az OVI hivatalos honlapján településenként,
ezen belül kisebbségenként közzéteszi a kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok
számát.
22. Az OVI a HVI-k által közölt adatok alapján a VER
segítségével kisebbségenként országos „Összesítõ statisztikát” készít és ezt a honlapon közzéteszi.

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. sz. minta

VÁLASZTÓI JEGYZÉK A(Z) ................................. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
.............. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

MEGYE
TELEPÜLÉS

............. SZ. SZAVAZÓKÖR

S.

CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV1 UTÓNÉV2
LAKCÍM
MINTA BÉLA ÁRPÁD

1.

aláírás
1-000101-1234

1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ
MINTA BÉLA ÁRPÁD

2.

személyi azonosító

1-301231-4321

1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ

3.

MINTA BÉLA ÁRPÁDNÉ
KISS LUJZA
1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ

....

…………………………………
…………………………………
…………………………………

2-321020-0017

_-______-____

A kisebbségi választási jegyzéken szereplõ választópolgárok száma a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásának napján: ..... (Ez a sor csak a jegyzék utolsó lapján szerepel.)
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2. sz. minta

A jelentést az adatfeldolgozásra kijelölt
okmányirodába kell továbbítani adatfeldolgozásra

JELENTÉS
az Országos Választási Iroda részére
...................................................................................... megye ........................................................................ település
............ év ............................ hó ...... napjáig a ......... évi kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán kisebbségi választói jegyzékbe vett választópolgárok száma kisebbségenként:
Kisebbség
megnevezése

Kisebbségi választói jegyzékben
szereplõk száma

bolgár
cigány
görög
horvát
lengyel
német
örmény
román
ruszin
szerb
szlovák
szlovén
ukrán
Kelt: ...................................................., .............. év ............. hó ............ nap
......................................................
HVI vezetõje

3. sz. minta
NYILVÁNTARTÁS A ............................ KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKBE VALÓ
BETEKINTÉSRÕL A ........................ ÉVI VÁLASZTÁSON
.................................................................................. MEGYE ................................................................ TELEPÜLÉS
Idõpont

Betekintés jogalapja

Betekintõ neve

Lakcíme

HVI vezetõ aláírása
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A gazdasági és közlekedési miniszter
26/2006. (V. 5.) GKM
rendelete
az autógáz töltõállomás építésének
és üzemeltetésének szabályairól
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a belsõ égésû motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérõ
szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltõhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtõhely, a töltésre érkezett
jármûvek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út,
ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a mûködtetéshez
szükséges egyéb épület, mûtárgy (a továbbiakban: töltõállomás) építési engedélyezéséhez szükséges tervezésre és
az üzemeltetésre.

2. §
(1) A töltõállomás tekintetében az építésügyi hatósági
jogkört elsõ fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségei (a továbbiakban: Felügyelõség) gyakorolják.
(2) A Felügyelõség határozata ellen benyújtott fellebbezések tekintetében másodfokú hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója jár el.

3. §
(1) A töltõállomás létesítésének, üzemeltetésének biztonsági szabályait e rendelet mellékletében közzétett
Autógáz Töltõállomás Biztonsági Szabályzat tartalmazza.
(2) A cseppfolyós gáz töltõállomáson föld feletti, földdel nem fedett kivitelben legfeljebb 5 m3, földdel fedett
vagy földbe süllyesztett kivitelben legfeljebb 30 m3 autógáz tárolható.

4. §
(1) A használatba vett töltõállomás nyomástartó berendezésein az üzemeltetõ kérelmére a Felügyelõség idõszakos hatósági ellenõrzést végez.
(2) Az ellenõrzést a következõkben felsorolt idõszakonként kell végrehajtani:
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a) külsõ ellenõrzést 3 évenként,
b) belsõ ellenõrzést 5 évenként,
c) szilárdsági ellenõrzést 10 évenként.
(3) Az ellenõrzést a nyomástartó berendezésekre és
rendszerekre vonatkozó jogszabályban1 elõírt eljárásokkal
kell végezni, és az ellenõrzés eredményét a nyomástartó
berendezésekre elõírt módon kell dokumentálni.
(4) Az idõszakos hatósági ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv egy példányát a Felügyelõség az üzemeltetõnek
átadja. A jegyzõkönyv tartalmazza az ellenõrzés terjedelmét, eredményét és a következõ idõszakos hatósági ellenõrzés idõpontját.

5. §
(1) Az üzemeltetõ köteles haladéktalanul a Felügyelõségnek bejelenteni a töltõállomás nyomástartó berendezése sérülését, robbanását, és a vele kapcsolatos tûzesetet. A
bejelentésben közölni kell legalább
a) az esemény helyszínének pontos címét,
b) az eseményben érintett berendezés fajtáját, típusát,
c) az esemény és következményei rövid leírását,
d) a bejelentõ nevét, beosztását, hivatali címét.
(2) A Felügyelõség az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetõt – határidõ kitûzésével egyidejûleg – a
szükséges intézkedések megtételére kötelezheti. A Felügyelõség meghatározza az újbóli használatbavétel feltételeit.

6. §
(1) A Felügyelõség a töltõállomás üzemeltetõjénél mûszaki-biztonsági szempontból ellenõrzést végezhet.
(2) Ellenõrizheti a használatbavétel feltételeinek teljesítését, és a kezelésre, karbantartásra, javításra vonatkozó
elõírások betartását.
(3) Az üzemeltetõnek meg kell õriznie az üzemanyagtöltõ állomással kapcsolatos nyilatkozatokat és dokumentumokat, és azokat ellenõrzéskor a Felügyelõség rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A töltõállomás biztonságos üzemeltetését veszélyeztetõ hiányosság, az Autógáz Töltõállomás Biztonsági
Szabályzatban elõírtaknak nem megfelelõ állapot, továbbá
az idõszakos vizsgálat elmulasztása esetében a Felügyelõség határozattal felfüggesztheti a töltõállomás használatát
a hiányosság megszüntetéséig, illetve az elmaradt cselekmény pótlásáig.

1
A nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet.
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7. §

E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a
Felügyelõség külön jogszabályban2 meghatározott díjat
számít fel.

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését megelõzõen létesített, határozott idõre szóló használati engedéllyel rendelkezõ töltõállomás nyomástartó berendezései esetében a 4. § (2) bekezdésében elõírt ellenõrzési idõszakokat a használati engedély lejártát követõen kell alkalmazni. A 4. § (2) bekezdése szerinti elsõ idõszakos ellenõrzés után a használati
engedély visszavonásáig érvényes.
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1.3. Autógáz töltõ berendezés: a tároló egység és a kimérõ szerkezet.
1.4. Tároló egység: a töltõállomás autógáz tárolótartálya, a hozzá tartozó csõvezetékek, csõvezeték szerelvényei, az üzemanyag nyomásfokozó és továbbító berendezés a kimérõszerkezet csõvezetékeinek a tartály felõl esõ
elsõ elzáró szerelvényéig.
1.5. Kimérõszerkezet: a töltõállomáson az autógáz biztonságos kimérésére alkalmas mérõszerkezettel, egy vagy
több kimérõtömlõvel rendelkezõ berendezés.
1.6. Lefejtés: a szállítóeszközön lévõ tartályból a
cseppfolyós gáznak zárt rendszerben történõ továbbítása a
tárolótartályba.
1.7. Lefejtõhely: a szállítóeszköz számára a biztonságos lefejtés céljára megfelelõen kialakított terület.
1.8. Tárolótartály: a töltõállomáson az autógáz tárolására szolgáló nyomástartó berendezés.

9. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.

Dr. Kóka János s. k.,

1.9. Telepítési távolság: a töltõállomás építményei között megengedett legkisebb távolság.
1.10. Töltés: a kimérõszerkezeten keresztül az autógáz
zárt rendszerû továbbítása belsõ égésû motor e célra kialakított tartályába.
1.11. Töltõhely: az autógázzal üzemelõ jármû számára biztonságos töltés céljára megfelelõen kialakított
terület.

gazdasági és közlekedési miniszter

1.12. Védõtávolság: a töltõállomás építményei és a
szomszédos építmények vagy a természetes környezet
egyes elemei között megengedett legkisebb távolság.
Melléklet
a 26/2006. (V. 5.) GKM rendelethez
Autógáz Töltõállomás Biztonsági Szabályzat
1. Fogalommeghatározások
1.1. Autógáz: a külön jogszabályban3 meghatározott
fajtájú és tulajdonságú gázüzemanyag.
1.2. Autógáz töltõállomás: a belsõ égésû motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérõ
szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltõhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtõhely, a töltésre érkezett
jármûvek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út,
ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a mûködtetéshez
szükséges egyéb épület, mûtárgy.
2
A Mûszaki Biztonsági Felügyelõség egyes államigazgatási eljárásainak
és igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjáról szóló 140/2004. (XII. 17.)
GKM rendelet.
3
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.

1.13. Föld feletti tárolótartály: a környezeti terep
szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezkedõ tartály.
1.14. Földdel fedett tárolótartály: legalább 0,5 m rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart, földfelszín
felett vagy részben földfelszín alatt elhelyezett tartály, abban az esetben is, ha az egyik edényfeneke nem takart, de
ez az edényfenék tûzterhelés ellen védett.
1.15. Földbe süllyesztett tárolótartály: legalább 0,5 m
rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart földfelszín alatti tartály.
2. A töltõállomás létesítésének követelményei
2.1. A töltõállomás nyomástartó berendezésének meg
kell felelnie a gyártásakor hatályos jogszabály elõírásainak.
2.2. Az üzembe helyezére alkalmas töltõállomás összeszerelése, ha nem tartozik a nyomástartó berendezések és
rendszerek gyártásra vonatkozó elõírások hatálya alá, az
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összeszerelést a nyomástartó rendszerek mûszaki-biztonsági elõírásai szerint kell végezni.
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A védõtávolságokat a következõ táblázat határozza
meg:
Autógáz
kimérõszerkezet
(m)

Kompresszor
állomás,
sûrített
földgáztároló
tartály
(m)

Nem a
töltõállomáshoz
tartozó
A és B
tûzveszélyességû
építmény

15

15

20

15

10

Nem a
töltõállomáshoz
tartozó C–E
tûzveszélyességû
építmény
nyílászárója

5

10

15

10

5

Tömegtartózkodás
ra szolgáló nagy
forgalmú épület
bejárata

30

30

30

25

20

Talajszint alatti
létesítmény
nyílása

5

1

5

5

5

Közforgalmú
vasúti vágány

20

20

20

15

10

Vontató-, ipariés rakodóvágány,
tömegközlekedési
villamos vágány

10

15

15

10

10

Közforgalmú út,
járda, kerékpárút
széle

5

10

10

5

5

Üreg nem
gáztömör nyílása,
nyitott mélyedés

5

1

5

5

5

2 m-nél
magasabbra
növekedõ vagy
nõtt növényzet

5

5

5

5

5

3. Elhelyezés, telepítés
3.1. Általános elõírások
3.1.1. A föld feletti autógáz tároló egység elhelyezése,
telepítése
a) A tároló egységet méretezett szilárdságú, legalább
2 óra tûzállósági határértékû tartószerkezeten kell elhelyezni.
b) A tartály alatt vízszintes, nem éghetõ anyagú, a környezõ talajszinttõl legalább 0,15 m-rel kiemelkedõ, a berendezés függõleges vetületét minden irányban 0,5 m-rel
túlnyúló, sztatikus feltöltõdést nem okozó, szilárd burkolatot kell kialakítani.
c) Az autógáz tároló egységet, legszélsõ pontjától
vízszintes irányban mért legalább 3 m távolságban nem
éghetõ anyagú, átszellõzést biztosító, legalább 1,5 m
magas, zárható kerítéssel kell elkeríteni. Zárt területen
létesülõ töltõállomás esetében védõkorlát, lánckorlát is
alkalmazható, vagy az elkerítéstõl el lehet tekinteni,
ha az illetéktelen hozzáférés más módon megakadályozható.
d) A 3 m távolságon belül a tároló egységen kívül más
berendezést, eszközt, anyagot nem lehet elhelyezni.
3.1.2. A nyomáshatároló szelep hatósugarába nem kerülhet olyan berendezés, amely veszélyt okozhat.
3.1.3. A kimérõszerkezetet a közlekedési út szintjétõl
legalább 0,1 m-rel magasabban, és az úttest szélétõl legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell elhelyezni.
3.1.4. A kimérõszerkezetnek rendelkeznie kell a mérésügyi típusvizsgálat eredményeként az Országos Mérésügyi Hivatal által kiadott érvényes hitelesítési engedéllyel
és tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal.
3.1.5. A kimérõszerkezet csak szabadban helyezhetõ el.
3.1.6. A telepítési és védõ távolságok
a) Az autógáz töltõberendezés részegységei és a szomszédos létesítmény egymáshoz legközelebb esõ föld feletti
pontjai között a következõ telepítési és védõtávolságokat
kell alkalmazni.
A telepítési távolságokat a következõ táblázat határozza
meg:

A töltõállomás
egyéb épületeinek
nyílászárói
Autógáz
kimérõszerkezet
PB-palack tároló

Autógáz
kimérõszerkezet
(m)

Kompresszor
állomás,
sûrített
földgáztároló
tartály
(m)

5

10

5

5

5

–

1

1

1

1

5

10

15

10

5

Földbe
Földdel
Föld feletti
süllyesztett
fedett
cseppfolyós cseppfolyós
cseppfolyós
gáz tároló
gáz tároló
gáz tároló
egység
egység
egység
(m)
(m)
(m)

Földbe
Földdel
Föld feletti
süllyesztett
fedett
cseppfolyós cseppfolyós cseppfolyós
gáz tároló
gáz tároló
gáz tároló
egység
egység
egység
(m)
(m)
(m)

b) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét
lehet alkalmazni a szomszédos föld feletti építmény, a
2 m-nél magasabbra növekedõ vagy nõtt növényzet, valamint a tároló egység között, ha a tároló egység föld feletti
vízszintes vetületén minden irányban 1 m-rel túlnyúló,
2,5 óra tûzállóságú védõfalat létesítenek, amely a tároló
egységtõl legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban
helyezkedik el.
c) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét
lehet alkalmazni a szomszédos üreg nyílása, nyitott mélye-
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dés, valamint a cseppfolyós gáz tároló egység aknája között, ha a föld feletti rész vízszintes vetületén mindkét
irányban 3 m-rel túlnyúló, legalább 0,4 m magas gázterelõ
falat vagy töltést létesítenek, amely az aknától legalább 1,
de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.
3.1.7. A töltõállomást úgy kell kialakítani, hogy területén a közlekedés ne veszélyeztesse a kimérõszerkezetet és
a nyomástartó berendezést.
3.2. Cseppfolyós gáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése
3.2.1. Tárolótartályt
a) föld felett, földdel nem fedett,
b) föld felett, földdel fedett,
c) földbe süllyesztett
kivitelben lehet elhelyezni.
3.2.2. A szivattyút és a szerelvényeket föld felett vagy
földbe süllyesztett aknában lehet elhelyezni.
3.2.3. A tárolótartály és a szerelvények aknájának folyadékzáró kivitelûnek kell lennie. A csõvezetékeket az akna
falán úgy kell átvezetni, hogy a folyadékzárást a hõtágulás
ne befolyásolja.
3.3. Sûrített földgáz autógáz tároló egység elhelyezése,
telepítése
3.3.1. A tárolótartály csak föld felett helyezhetõ el.
3.3.2. A szerelvények aknájának a talaj- és csapadékvíztõl védett, nem éghetõ anyagúnak kell lennie.
3.4. A cseppfolyós gáz és a sûrített földgáz töltõberendezés tûzvédelme, robbanásveszélyes terei
3.4.1. A töltõberendezés
a) föld feletti tartálya közelében 1 db legalább 55A,
233B,
b) földdel takart tartályának dómaknája, és a földbe
süllyesztett tároló tartályának föld felett elhelyezett szerelvényei mellett 1 db legalább 34A, 144B,
c) kimérõszerkezete mellett 1 db legalább 34A, 144B,
C egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell elhelyezni.
3.4.2. A lefejtõ akna közvetlen közelében és a földdel
takart tartály dómaknája mellett, továbbá a föld feletti,
földdel nem fedett tartály közvetlen közelében vagy a nyomástartó berendezés kerítésének ajtójára szembetûnõ módon, mindig olvasható állapotban tartott 630×400 mm-es
nagyságú fémlemezbõl készített, fehér alapon 35 mm széles, vörös szegéllyel ellátott, fekete színû betûkkel írt:
„TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG
HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” szövegû
tûzvédelmi elõírást tartalmazó táblát, alatta pedig a nemzetközi piktogram képét kell elhelyezni. A nyomástartó
berendezés kerítés bejárati ajtajára el kell helyezni az
„IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” szövegû tiltó táblát is.
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3.4.3. Zóna besorolások
a) A 0-ás zónába tartozik
aa) a tárolótartályok belsõ tere,
ab) a technológiai egységek, csõvezetékek belsõ tere,
ac) a kimérõszerkezet belsõ tere.
b) Az 1-es zónába tartozik
ba) a cseppfolyós gáz tárolótartály legfelsõ pontjától
mért 1 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér,
bb) a kimérõszerkezet burkolatától minden irányban
mért 0,2 m távolságon belüli tér,
bc) a dómakna, szerelvényakna belsõ tere,
bd) a cseppfolyós gáz tárolótartály nyomáshatárolójának lefúvó nyílását beborító, a nyílásban lévõ középpontú
1 m sugarú félgömb, valamint a félgömb függõleges vetülete által alkotott tér,
be) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája,
bf) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelsõ pontjától mért
0,5 m magasságban lévõ, vele azonos hosszúságú, tengelyével párhuzamos vízszintes egyenes, valamint a legszélesebb pontjainak függõleges vetületétõl a talajszinten vízszintes irányban a tömszelence felõli oldalon mért 1 m, a
többi oldalakon 0,5 m távolságot összekötõ felületekkel
határolt tér,
bg) a sûrített földgáz nyomástartó berendezés legfelsõ
pontjától mért 3 m magasságban lévõ, vele egyezõ méretû
vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes
irányban mért 1 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér,
bh) a kompresszor állomás belsõ tere, valamint a
kompresszor állomás legfelsõ pontjától mért 3 m magasságban lévõ vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévõ függõleges felület által határolt tér.
c) A 2-es zónába tartozik
ca) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája, tárolótartálya föld feletti szerelvénye
legfelsõ pontjaitól mért 1 m magasságban lévõ vízszintes
sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévõ függõleges felületekkel határolt tér,
cb) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelsõ pontjától mért
1 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban a tömszelence felõli oldalon mért 2 m, a többi oldalakon 1 m távolságban lévõ vonalat összekötõ felületekkel határolt tér,
cc) a sûrített földgáz nyomástartó berendezés legfelsõ
pontjától mért 4 m magasságban lévõ vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévõ
függõleges felületekkel határolt tér,
cd) a kompresszor állomás belsõ tere, valamint a
kompresszor állomás legfelsõ pontjától mért 4 m magasságban lévõ vízszintes sík, és a legszélesebb pontjainak
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függõleges vetületétõl a talajszinten vízszintes irányban
mért 3 m távolságban lévõ függõleges felület által határolt tér.
3.5. A cseppfolyós gáz és a sûrített földgáz töltõberendezés villamos követelményei
A kimérõszerkezet közelében olyan vészleállító kapcsolót kell elhelyezni, amely megszakítja a szivattyú
vagy a kompresszor áramellátását, és elzárja a nyomástartó berendezés, valamint a kimérõszerkezet közötti
csõvezetéket. A vészleállító kapcsolónak jól látható és
hozzáférhetõ helyen kell lennie, és egyértelmû felirattal
kell megjelölni.
3.6. Egyéb gáz töltõberendezés elhelyezése, telepítése
A felhasználásra kerülõ gázüzemanyag tulajdonságai
figyelembevételével a 3.1–3.5. pontok elõírásait kell alkalmazni.
4. Üzemeltetés
4.1. Az autógáz lefejtése
4.1.1. A tárolótartályba autógázt lefejteni csak a lefejtõhelyre beállt tartályos szállító jármûrõl szabad.
4.1.2. A lefejtés ideje alatt a töltõállomás kezelõjén kívül a tartályos jármû személyzete is köteles a lefejtés helyén állandó felügyeletet tartani.
4.1.3. Az autógáz lefejtésekor a kiszolgálást szüneteltetni kell. Az autógázt szállító közúti tartályos jármû lefejtõ
csonkjának 10 m-es körzetébe csak a kezelõszemélyzet
tartózkodhat.
4.1.4. Az autógázt szállító közúti tartályos jármû lefejtésekor a töltõállomáson üzemanyagot szállító más tartályos
jármû nem tartózkodhat.
4.2. Az autógáz töltése
4.2.1. Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba,
palackba lehet az után, hogy a motort leállították, és a jármûvet a kézifék behúzásával elgurulás ellen rögzítették.
4.2.2. Gázpalackot tölteni tilos.
4.3. A töltõállomás mûködtetése
4.3.1. A töltõállomás nyitva tartásának ideje alatt az érvényes mûszaki-biztonsági elõírások teljesítését igazoló
iratokat, engedélyeket a töltõállomáson kell tartani, és
az ellenõrzést végzõ hatóság részére hozzáférhetõvé kell
tenni.
4.3.2. A töltõállomás üzembentartója felelõs a töltõállomás kezelõi képesítési feltételeinek megfelelõségéért.
4.3.3. A töltõállomás kezelését csak antisztatikus egyéni védõeszközben szabad végezni. Töltéskor védõkesztyût
kell használni.
4.3.4. Autógáz szivárgás észlelése esetén a töltõállomást azonnal üzemen kívül kell helyezni, és az elektromos
hálózatról le kell választani. Ismételten üzembe helyezni
csak a hiba – szakszervizzel történõ – elhárítása után szabad.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
27/2006. (V. 5.) GKM
rendelete
az autógáz töltõállomások építési munkáiról
és építésügyi hatósági eljárásairól
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a 62. § (2) bekezdésének
e) és i) pontjaiban meghatározott szabályozási feladatokra
figyelemmel – a területfejlesztésért felelõs miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a belsõ égésû motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérõ
szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltõhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtõhely, a töltésre érkezett
jármûvek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út,
ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a mûködtetéshez
szükséges egyéb épület, mûtárgy (a továbbiakban: töltõállomás) építésére és építésügyi hatósági eljárásaira.

2. §
(1) A töltõállomás tekintetében az építésügyi hatósági
jogkört elsõ fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségei (a továbbiakban: Felügyelõség) gyakorolják.
(2) A Felügyelõség határozata ellen benyújtott fellebbezések tekintetében másodfokú hatóságként a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója jár el.

3. §
A tervezésnél, építésnél a töltõállomásra mint sajátos
építményre vonatkozó mûszaki-biztonsági szabályzat, valamint az építményekre vonatkozó országos szakmai követelmények, a helyi településrendezési tervek és helyi
építési szabályzatok elõírásai szerint kell eljárni.

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
4. §
(1) A Felügyelõség a következõ építésügyi hatósági engedélyeket adja ki:
a) építési engedély,
b) használatbavételi engedély,
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c) bontási engedély,
d) fennmaradási engedély.
(2) E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a
Felügyelõség külön jogszabályban1 meghatározott díjat
számít fel.

5. §
A következõ építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetõek:
a) töltõállomás építése, bõvítése,
b) a töltõállomás felújítása, helyreállítása, átalakítása
vagy korszerûsítése, amely a teherhordó szerkezetét érinti,
a homlokzat jellegét megváltoztatja, illetõleg a töltõállomás önálló rendeltetési egységei számának a megváltoztatásával jár.

6. §
Az építési engedély alapján megvalósult töltõállomás
csak jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedély
alapján vehetõ használatba.

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
7. §
(1) Az engedély iránti kérelmet az építési jogosultsággal rendelkezõ (a továbbiakban: építtetõ) írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztheti elõ.
(2) Az egyes építésügyi hatósági engedélyekre elõírtakon túl, az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:
a) az építtetõ nevét, címét és aláírását,
b) a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
c) a kérelem tárgyát, annak rövid leírásával,
d) a mellékletek felsorolását,
e) az adott kérelemmel összefüggõ megelõzõ építésügyi hatósági eljárásokra való hivatkozást,
f) építészeti-mûszaki tervdokumentáció benyújtásának
kötelezettsége esetén a készítésében közremûködõ tervezõ
nevét, címét, tervezõi jogosultságuk megjelölését.
(3) Az építtetõ az építési jogosultságát a következõ okiratokkal igazolhatja:
a) saját tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési tevékenység esetében
aa) az érintett telekre vonatkozó tulajdonjogát feltüntetõ ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál
nem régebbi hiteles másolatával,
1
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes mûszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjáról
szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.
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ab) jogerõs hagyatékátadó végzéssel,
ac) jogerõs és végrehajtható bírósági vagy államigazgatási határozattal,
ad) a tulajdonjogának megszerzésérõl szóló (ügyvéd
által ellenjegyzett) szerzõdéssel,
ae) a haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvezõ hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az azt pótló
bírósági ítélettel;
b) idegen tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési
tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenõen
ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló
nyilatkozatával, vagy az azt pótló bírósági ítélettel,
bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba adását, vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelõ határozattal;
c) közös tulajdonban álló ingatlanon történõ építési tevékenység végzése esetében – az a) pontban meghatározottakon túlmenõen – a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az azt pótló bírósági ítélettel.
(4) Az engedélykérelemhez mellékelt dokumentációt
2 példányban kell benyújtani.
(5) A Felügyelõség vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a (2) bekezdésben foglaltaknak. Ennek
hiányában az építtetõt 8 napon belül – határidõ kitûzésével – hiánypótlásra hívja fel.
(6) A Felügyelõség köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázásának keretében az engedély megadásához szükséges feltételek fennállását a helyszínen ellenõrizni.

Az építésügyi hatósági engedélyek
közlése
8. §
(1) Az építésügyi hatósági engedélyek megadásáról
vagy megtagadásáról rendelkezõ döntést közölni kell
a) az építtetõvel,
b) a közvetlen szomszédos ingatlan tulajdonosával és
az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használójával,
c) az érintett szakhatóságokkal,
d) a települési önkormányzattal, illetve a fõvárosban
– a fõvárosi önkormányzati rendeletben meghatározott
esetekben – a fõvárosi önkormányzattal.
(2) Amennyiben a települési önkormányzatnak a részére megküldött határozattal szemben jogszabályon alapuló
véleményeltérése van, úgy véleményét – a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül – az eljárt építésügyi
hatóság útján, annak felettes szervének küldheti meg felügyeleti intézkedés céljából.
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Szakhatóságok közremûködése az építésügyi
engedélyezési eljárásokban
9. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott töltõállomással kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a
2. mellékletben felsorolt és a szerint az adott esetben érintett szakhatóságok mûködnek közre. A szakhatóságok állásfoglalását megkeresés útján a Felügyelõség szerzi be. A
szakhatóságokhoz intézett megkereséshez csatolni kell az
állásfoglalás megadásához szükséges mellékleteket.
(2) A szakhatóságok állásfoglalása a hatáskörükbe tartozó szakkérdésekre, illetve az általános érvényû jogszabályokban és helyi építési szabályzatban nem érintett
egyéb, a szakhatóság hatáskörét érintõ kérdések vizsgálatára terjed ki. A szakhatóságok állásfoglalásának a szakterületükre vonatkozó jogszabályokon kell alapulniuk.
(3) A szakhatóságok állásfoglalásuk megadása során a
véleményezett építészeti-mûszaki tervdokumentációt keltezéssel, aláírással és bélyegzõlenyomattal látják el.
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c) az építési munkával érintett telek kialakítása a településrendezési tervekben, illetõleg a jogszabályokban
meghatározottak szerint megtörtént,
d) a tervezett töltõállomás elhelyezése, rendeltetése és
kialakítása megfelel a szakhatósági állásfoglalásoknak.
(3) A Felügyelõség az engedélyt megtagadja, ha a tervezett építési munka a helyi településrendezési tervvel és
szabályokkal ellentétes, nem felel meg a mûszaki elõírásoknak, illetve az ügyben érintett szakhatóság a hozzájárulását megtagadta.
(4) Az építési engedély megadásáról szóló határozatnak
tartalmaznia kell:
a) az építtetõ nevét, címét,
b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
c) az engedély megadásának feltételeit,
d) a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat,
e) az engedély érvényességének idõtartamát,
f) a töltõállomásra vonatkozó használatbavételi engedély kérésének kötelezettségére való utalást.

(4) A szakhatóságok állásfoglalásait a Felügyelõség határozatába foglalja.

11. §

(5) A Felügyelõség határozatába foglalt szakhatósági
állásfoglalás ellen irányuló fellebbezés ügyében az eljáró
másodfokú építésügyi hatóság az érintett felettes szakhatóság hozzájárulása alapján határoz. Ezt a rendelkezést
kell alkalmazni akkor is, ha a Felügyelõség az engedélyt az
érintett szakhatóság hozzájárulásának a hiánya miatt tagadta meg.

Az építtetõ csak a jogerõs és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott
mûszaki tervdokumentáció alapján építkezhet.

12. §
Az építési engedélytõl csak újabb jogerõs és végrehajtható építési engedély alapján lehet eltérni.

Az építési engedélyezési eljárás
10. §

13. §

(1) Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell:
a) az építtetõ építési jogosultságát igazoló okiratot,
b) a tervezett építési munka építészeti-mûszaki tervdokumentációját,
c) a tervezõ nyilatkozatát arról, hogy az építészeti-mûszaki terveket az érintett szakhatóságokkal és a közmûvekkel a tervezés során egyeztette, és a tervezett építészeti-mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá, hogy a tervezésre
jogosultsággal rendelkezik,
d) az érintett közmûvek nyilatkozatát.

Az építési engedély a jogerõssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti.

(2) Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a
Felügyelõség köteles meggyõzõdni arról, hogy
a) a kérelem (1) bekezdés szerinti mellékletei rendelkezésre állnak,
b) a tervezett építési munka és az építészeti-mûszaki
tervdokumentáció megfelel-e az építésügyi jogszabályokban elõírt szakmai és tartalmi követelményeknek,

A bontási engedélyezési eljárás
14. §
(1) A bontási engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell:
a) az építtetõ bontási jogosultságát igazoló okiratot,
b) a tervezett bontási munka tervdokumentációját,
c) a tervezõ nyilatkozatát arról, hogy a mûszaki terveket az érintett szakhatóságokkal és közmûvekkel a tervezés során egyeztette, és a tervezett megoldás megfelel a
vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak, továbbá rendelkezik tervezési jogosultsággal.
(2) A bontási engedélykérelem elbírálása során a Felügyelõség azt vizsgálja, hogy a tervezett bontási munka ki-
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elégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi mûszaki és egyéb szakhatósági állásfoglalásokban elõírtakat.
(3) A bontási engedély megadásáról szóló határozatnak
tartalmaznia kell:
a) az építtetõ nevét, címét,
b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
c) az engedély megadásának feltételeit,
d) a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltakat,
e) az engedély érvényességének idõtartamát.
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b) az engedély megadásához az érintett szakhatóságok
és közmûvek hozzájárultak,
c) a nyomástartó berendezés és a beépítésre kerülõ
részegységek jogszabályban elõírt megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkeznek,
d) a töltõállomás üzemeltetési és karbantartási utasítása
rendelkezésre áll.

19. §
15. §
A bontási engedély a jogerõssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti.

A használatbavételi engedélyezési
eljárás
16. §
(1) A használatbavételi engedélyt az építtetõnek a Felügyelõségtõl a töltõállomás rendeltetésszerû használatára
alkalmassá válásakor – a használatbavétel elõtt – kell kérnie.
(2) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát arról, hogy az
építési munkát a jogerõs és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-mûszaki tervdokumentációnak megfelelõen, a szakmai, minõségi és biztonsági elõírások megtartásával szakszerûen végezték, és a töltõállomás
rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas,
b) az érintett közmûvek nyilatkozatát.

17. §
A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása
során a Felügyelõség a helyszínen köteles az érintett szakhatóságok közremûködésével meggyõzõdni arról, hogy
a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz
tartozó építészeti-mûszaki tervdokumentációnak megfelelõen végezték,
b) a töltõállomás az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelõ és biztonságos használatra alkalmas.

A használatbavételi engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:
a) az építtetõ nevét, címét,
b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,
c) az építési engedély számát, keltét,
d) a töltõállomás rendeltetését,
e) az érintett szakhatóságok állásfoglalásait,
f) a megállapított esetleges hibák megszüntetése érdekében szükséges építési munkák elvégzésére – határidõ kitûzése mellett – vonatkozó kötelezést.

20. §
A használatbavételi engedély annak visszavonásáig érvényes. Érvényességének feltétele a külön jogszabályban2
meghatározott idõszakos hatósági ellenõrzés elvégzése.

Fennmaradási engedélyezési
eljárás
21. §
(1) Ha csak építési engedély alapján végezhetõ építési
tevékenységet építési engedély nélkül vagy az engedélytõl
eltérõen végezték el, az építtetõnek fennmaradási engedélyt kell kérnie.
(2) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési engedély iránti kérelemhez szükségesek. Amennyiben az
építkezésnek volt felelõs mûszaki vezetõje vagy építésügyi mûszaki szakértõje, csatolni kell a szakvéleményét is
arra vonatkozóan, hogy a töltõállomást a vonatkozó szakmai, minõségi elõírások megtartásával, szakszerûen építették meg, és az a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas.

18. §
A használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha
a) a töltõállomás a 17. §-ban említett követelményeknek megfelel,

2
Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 4. §.
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(3) Építési jogosultság igazolásának hiányában a fennmaradási engedély kérelmet el kell utasítani és a töltõállomás bontását el kell rendelni.

Építésügyi hatósági ellenõrzés
22. §
A Felügyelõség ellenõrzi, hogy
a) az építtetõ a jogerõs és végrehajtható építési, illetve
bontási engedély és a hozzá tartozó, záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció birtokában, valamint az
azokban foglaltak betartásával építkezik, illetve bont,
b) a töltõállomás az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelõen, a mûszaki-biztonsági elõírások megtartásával valósul meg,
c) a felelõs mûszaki vezetõ, illetõleg a kivitelezõ rendelkezik az elõírt képesítési és más szakmai feltételekkel.

23. §
(1) Az építtetõ köteles az építménnyel kapcsolatos okmányokat a Felügyelõség rendelkezésére bocsátani a feladatai ellátásához.
(2) Az építtetõ kérésére végzett ellenõrzésért a Felügyelõséget külön jogszabályban3 meghatározott díj illeti meg.

3
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes mûszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjáról
szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

2006/53. szám
24. §

(1) Az ellenõrzés megállapításairól, az ellenõrzött nyilatkozatáról a helyszínen jegyzõkönyvet kell készíteni, és
annak példányát az építési naplóhoz kell csatolni.
(2) A Felügyelõség a megállapított hibák, hiányosságok
megszüntetésére a jegyzõkönyvben határidõt szabhat,
vagy az építtetõt határozatban kötelezheti.
(3) A Felügyelõség az építési, illetve bontási munka folytatását a helyszínen – alkalmanként legfeljebb egyszer 30
napra – megtiltja, ha az az engedélytõl eltérõen vagy az állékonyságot, az élet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ módon történik. Ez idõ alatt a Felügyelõségnek döntenie kell az eljárás megszüntetésérõl vagy folytatásáról.
Záró rendelkezés
25. §
Ez a rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

26. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 27/2006. (V. 5.) GKM rendelethez
Autógáz töltõállomás építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
Iktatószám: ..............................................................
Adatok:
1. Az építtetõ neve: ..........................................................................................................................................................
címe: ..............................................................................................................................................................................
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe: ...........................................................................................................................
helyrajzi száma: .............................................................................................................................................................
3. A kérelmezett engedély fajtája:
építési engedély
bontási engedély
használatbavételi engedély
fennmaradási engedély
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4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma,
kelte:
…………………..............…………
……………………..............………
…………………………..............…
6. A közremûködõ tervezõ(k)
neve
……………………
……………………
……………………

………....................………
………....................………
………....................………

…………......……
…………......……
………......………

címe, telefonszáma
………………………………
………………………………
………………………………

jogosultsága
………………………………
………………………………
………………………………

7. Az építési munka (ha már ismert) felelõs mûszaki vezetõjének
neve
címe, telefonszáma
……………………
………………………………

jogosultsága
………………………………

8. Mellékletek
az ingatlannal való rendelkezési jogosultság igazolása
építészeti-mûszaki tervdokumentáció
mûszaki-biztonsági tervdokumentáció
közmûnyilatkozatok (1-1 példányban)
tervezõi nyilatkozat
felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozata
szakértõi nyilatkozat, vélemény
egyéb okirat

……
……
……
……
1
1
1
……

pld.
pld.
pld.
pld.
pld.
pld.
pld.
pld.

Kérelem:
Alulírott(ak) ................................. engedélyt kérünk a 2. pontban megjelölt ingatlanon/okon autógáz töltõállomás
elhelyezésére, építésére, átalakítására, bõvítésére, felújítására, helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, fennmaradására, továbbépítésére, rendeltetésének megváltoztatására, .............................. építési tevékenység végzésére. (A kívánt rész aláhúzandó!)

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

...................................................
aláírás
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2. melléklet a 27/2006. (V. 5.) GKM rendelethez

Az eljárásban közremûködõ szakhatóságok és közmûvek

Szakterület

Elsõfok

Másodfok

Követelmények

Magyar Terült és Regionális Fejlesztési Hivatal területén
Építésügy

Kiemelt építésügyi hatósági
ügyek intézésére hatáskörrel
rendelkezõ városi (fõvárosi
kerületi) – a 2004. január
1-jét követõen várossá nyilvánított települések kivételével – önkormányzat jegyzõje – a kormányrendeletben
meghatározott illetékességi
területtel –, továbbá annak a
települési önkormányzatnak
a jegyzõje, akit a kormányrendelet 2004. január 1-jéig
kijelölt

Megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal

A településrendezéssel és a
töltõállomással kapcsolatos
országos szakmai követelmények, érdekek érvényesítése

A Belügyminisztérium területén
Tûzvédelem

A hivatásos önkormányzati
tûzoltóság

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Tûzvédelmi érdekek érvényesítése

Az Egészségügyi Minisztérium területén
Közegészségügy
és járványügy

Az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fõvárosi, kerületi és területi intézetei

Az Állami Népegészségügyi Közegészség- és járványés Tisztiorvosi Szolgálat
ügyi érdekek érvényesítése
megyei, fõvárosi intézete az
emberi tartózkodás céljára
szolgáló, továbbá káros környezeti hatású létesítmény
létesítése esetében

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén
Országos közút
(gyorsforgalmi út,
valamint határátkelõhely)

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

Útügyi és közúti biztonsági
érdekek érvényesítése

Országos közút (egyéb
országos közút)

Területileg illetékes megyei
közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

Útügyi és közúti biztonsági
érdekek érvényesítése
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Szakterület

Elsõfok

Másodfok
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Követelmények

Helyi közút (városi,
települési önkormányzat tulajdonában)

Városi – a 2004. január 1-jét Területileg illetékes megyei
követõen várossá nyilvánított közlekedési felügyelet
települések kivételével – önkormányzat jegyzõje – a kormányrendeletben
meghatározott illetékességi
területtel –, továbbá annak a
települési önkormányzatnak a
jegyzõje, akit a kormányrendelet 2004. január 1-jéig kijelölt

Útügyi és közúti biztonsági
érdekek érvényesítése

Helyi közút (fõvárosi
önkormányzat tulajdonában)

Fõjegyzõ

Központi Közlekedési Felügyelet

Útügyi és közúti biztonsági
érdekek érvényesítése

Helyi közút (fõvárosi
kerületi önkormányzat
tulajdonában)

Kerületi önkormányzat jegyzõje

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet

Útügyi és közúti biztonsági
érdekek érvényesítése

Országos közforgalmú
vasút

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

Vasúti közlekedés biztonsági érdekeinek érvényesítése

Helyi és saját használatú vasút

Területileg illetékes megyei
közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

Vasúti közlekedés biztonsági érdekeinek érvényesítése

Polgári repülés

Polgári Légi Közlekedési ha- Közlekedési Fõfelügyelet
tóság

Repülõterek és a repülés
biztonsági érdekek érvényesítése

Hajózás

Területileg illetékes megyei
közlekedési felügyelet

Kikötõk és a folyami közlekedés biztonságának érvényesítése

Közlekedési Fõfelügyelet

A Honvédelmi Minisztérium területén
Honvédelmi és katonai Katonai építésügyi hatóság
objektumok

Honvédelmi Minisztérium

A honvédelem biztonságának érvényesítése

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium területén
Távközlési nyomvonal- Hírközlési Területi Hivatal
jellegû létesítmények

Hírközlési Fõfelügyelet

A távközlési biztonsági érdekek érvényesítése

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területén
Környezetvédelem,
Természetvédelem,
Tájvédelem, Vízvédelem

Területileg illetékes környe- Országos Környezetvédelzetvédelmi, természetvédelmi mi, Természetvédelmi és
vízügyi Fõfelügyelõség
és vízügyi felügyelõség

A környezeti elemek, természet- és tájvédelmi értékek,
valamint a vízbázisok és a
vízkezelés biztonságának érvényesítése

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma területén
Kulturális örökség

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség A kulturális örökség védelMinisztériuma
mével kapcsolatos érdekek
érvényesítése

Közmûvek üzemeltetõi:
víz- és csatornázási mû, gázmû, távhõellátó, áramszolgáltató, távközlési szolgáltató
és a villamosmû üzembentartója
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Az oktatási miniszter
20/2006. (V. 5.) OM
rendelete
egyes közoktatási tárgyú jogszabályok
módosításáról*
A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a), b), f), h) és k) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának,
45. §-ának (2) bekezdésében, valamint 131. §-ának (6) bekezdésében foglaltak végrehajtására – az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképzés
tekintetében a munkaügyi miniszterrel, illetve a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: R1.)
2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyar Waldorf Szövetség által kiadott név
használati jogával rendelkezõ iskolák – a magyar Waldorf-iskolák kerettanterve alapján – nyolc, illetve tizenhárom évfolyammal mûködõ egységes iskolaként ellátják az
általános iskola, a gimnázium, az alapfokú mûvészetoktatási intézmény feladatait. A tizenharmadik évfolyamra állami normatív hozzájárulás nem igényelhetõ.”

2. §
Az R1. 2. számú melléklete e rendelet mellékletével
egészül ki.

3. §
(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R2.)
4. számú melléklete „A nevelési-oktatási intézmények
ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályai és a
tanügyi nyilvántartások” címen belül „A törzslap” alcím
6. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. a) Az iskola és a kollégium a tanulókról – a tanévkezdést követõ harminc napon belül – nyilvántartási lapot (iskolában törzslapot, kollégiumban törzskönyvet) állít ki. A nyil* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
53. számának II. kötete tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (iskolák)
kérés nélkül, az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237
és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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vántartási lapon fel kell tüntetni az iskola, illetve a kollégium
nevét, címét, OM azonosítóját és a tanuló azonosító számát.
A nyilvántartási lap csak a közoktatási törvény 2. számú
mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év végi szöveges minõsítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel
kapcsolatos döntéseket, határozatokat.”
(2) Az R2. 4. számú mellékletének „A nevelési-oktatási
intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános
szabályai és a tanügyi nyilvántartások” címen belül „A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése” alcím a következõ
13. ponttal egészül ki:
„13. Az iskola az elveszett (megsemmisült) üres bizonyítvány-nyomtatvány érvénytelenségérõl szóló közlemény közzétételét kezdeményezi az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyítvány-nyomtatvány egyedi azonosításához szükséges adatokat és az érvénytelenség idõpontját.”

4. §
A 2005/2006. tanév rendjérõl szóló 11/2005. (IV. 8.)
OM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése és a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet 5. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen
belül az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) önkormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti
jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervezõ iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A körzetközponti jegyzõ számára meghatározott feladatokat a középiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén a
székhely szerint, a középiskola telephelyén történõ vizsgaszervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetközponti jegyzõ látja el.”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseket a rendelet hatálybalépését követõen kezdeményezett intézkedések tekintetében kell alkalmazni.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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III. rész HATÁROZATOK
Az Alkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
13/2006. (V. 5.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló eljárásban meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet
5/A. §-a alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.)
– 99/2004. (VII. 24.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított – 5/A. § (1)–(2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezte.
Az indítványozó álláspontja szerint az R.-nek ez a rendelkezése ellentétes a természet védelmérõl szóló 1996.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (4) bekezdésével, 39. § (1) bekezdésének c) pontjával, a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról
szóló 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm.r.) 1. § a) pontjával és mellékletének 10. a) pontjával, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 29. §
(1) bekezdésével (a továbbiakban: Közl.tv.), valamint a
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyút.tv.) 12. § (2) bekezdésével.
Az indítványozó állítása szerint e magasabb szintû jogszabályi rendelkezések szakhatósági jogkört biztosítanak a
természetvédelmi hatóságoknak az útépítési engedélyezési eljárásokban, ezért a vitatott rendelkezés, – amely ki-
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mondja, hogy a természet- és tájvédelmi hatóságot nem
szakhatóságként kell bevonni az útépítésének engedélyezésére irányuló eljárásokba – magasabb szintû jogszabályokkal ellentétes „megsértve ezzel az Alkotmány jogbiztonságot garantáló 2. § (1) bek.-ben foglalt garanciális szabályt”.
Az indítványozó szerint a természetvédelmi és a tájvédelmi hatóság szakhatóságként való közremûködésének kizárása sérti az Alkotmány 18. §-ában megállapított egészséges környezethez való jogot. Hivatkozik az
indítvány az Alkotmánybíróság 28/1994. (V. 20.) AB
határozat azon megállapítására, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem
csökkentheti.
Az indítványozó álláspontja szerint a vitatott rendelkezés sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz való jogot, mert elvonja a természetvédelmi hatóságtól a szakhatóságot a közigazgatási eljárás
általános szabályai alapján megilletõ felügyeleti eljárás
kezdeményezésére irányuló jogot.
II.
Az indítványban hivatkozott és az Alkotmánybíróság
által az eljárása során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések a következõk:
1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
„18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti
mindenki jogát az egészséges környezethez.”
„57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan
bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,
amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
– a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében,
azzal arányosan – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”
„37. § (3) A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel
vagy a Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki
kell hirdetni.”
2. A Tvt.-nek az indítványozó által felhívott szabályai:
„7. § (4) A tájvédelemre vonatkozó elõírások érvényesítése érdekében a Kormány által rendeletben meghatározott
és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységekkel, valamint
az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
(a továbbiakban: felügyelõség) szakhatóságként mûködik
közre.”
„39. § (1) Országos jelentõségû védett természeti területre közvetlen kihatással lévõ vagy azt közvetlenül érintõ
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más hatósági eljárás során a felügyelõség szakhatóságként
mûködik közre, így különösen:
(...)
c) nyomvonalas létesítmény és földmû építése;
(...)
engedélyezésekor.”
3. A Korm.r. hivatkozott szabályait az indítvány benyújtását követõen módosította a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek hatáskörének
felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. §-a, az indítványozó által felhívott rendelkezést a
melléklet hatályos szövegének 8. a) pontja tartalmazza:
„1. § A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai adottságok megóvása érdekében az
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) tájvédelmi
szakhatóságként mûködik közre
a) a települések külterületén, és
b) a települések belterületén egyedi tájérték [Tvt. 6. §
(3) bekezdés], természeti terület [Tvt. 15. § (2) bekezdés]
és az országos jelentõségû védett természeti terület esetén
az e rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek
hatósági engedélyezési eljárásaiban.”
Melléklet: „8. Közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban, az alábbi esetekben:
a) autópálya, autóút, közút vagy magánút létesítése,
megszüntetése, (...)”
4. A Közl.tv. hivatkozott rendelkezése:
„29. § (1) Utat létesíteni, korszerûsíteni (a továbbiakban együtt: építeni), a forgalom részére átadni, megszüntetni, elbontani a közlekedési hatóság engedélye
alapján szabad.”
5. A Gyút.tv. felhívott szabálya:
„12. § (1) A KKF az építési engedélyezési eljárás során
együttmûködik a környezetvédelmi hatósággal. Az együttmûködés keretében az engedély kiadása szempontjából lényeges minden kérdésrõl tájékoztatják egymást.
(2) A külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóságok szerzik be.”
6. Az R. vitatott 5/A. §-ával kapcsolatosan az Alkotmánybíróság megállapította, hogy azt az indítvány benyújtását követõen módosította az egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–
GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 9. §
(1) bekezdése.
Az R. 5/A. §-ának az indítvány benyújtásakor hatályos
szövege:
„5/A. § (1) A külön jogszabály alapján környezetvédelmi engedélyhez kötött utak építése esetén – a környezetvédelmi engedélyben, valamint a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 12. §-ának
(1) bekezdésében foglalt együttmûködési kötelezettségre
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is figyelemmel – a környezet-, a természet- és a tájvédelmi,
valamint a vízügyi hatóságokat nem szakhatóságként kell
az e rendeletben meghatározott eljárásokba bevonni.
(2) A közlekedési hatóság eljárása során jogosult a környezetvédelmi engedélyben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatban az Országos Környezet- és Vízügyi Fõfelügyelõségtõl szakvéleményt kérni. A közlekedési hatóság
megkeresésére az Országos Környezet- és Vízügyi Fõfelügyelõség szakvéleményét 15 napon belül adja meg.”
Az R. 5/A. §-ának az indítvány elbírálásakor hatályos
szövege:
„5/A. § (1) A külön jogszabály alapján környezetvédelmi engedélyhez kötött utak építése esetén – a környezetvédelmi engedélyben, valamint a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 12. §-ának
(1) bekezdésében foglalt együttmûködési kötelezettségre
is figyelemmel – a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi hatósági szervet nem szakhatóságként kell az
e rendeletben meghatározott eljárásokba bevonni.
(2) A közlekedési hatóság eljárása során jogosult a környezetvédelmi engedélyben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségtõl (a továbbiakban:
Fõfelügyelõség) szakvéleményt kérni. A közlekedési hatóság megkeresésére a Fõfelügyelõség szakvéleményét
15 napon belül adja meg.”
Tekintettel arra, hogy az indítványozó által felvetett alkotmányossági probléma a vitatott szabályozás hatályos
szövegével kapcsolatosan változatlanul fennáll, az Alkotmánybíróság eljárása során az R. 5/A. § hatályos szövegére nézve folytatta le az alkotmányossági vizsgálatot.
III.
Az indítvány megalapozott.
Az Alkotmánybíróság eljárása során azt vizsgálta, hogy
megállapítható-e a vitatott rendelkezés alkotmányellenessége magasabb szintû jogszabályba ütközése miatt.
Az indítványozó jogi álláspontja szerint az Alkotmány
2. § (1) bekezdését, a jogállamiságot sérti a miniszteri rendeletnek magasabb szintû jogszabályba ütközése. A miniszter rendeletalkotási jogkörének terjedelmét, a jogforrási hierarchiában elfoglalt helyét az Alkotmány tételes
szabálya, a 37. § (3) bekezdése szabályozza, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot e tekintetben nem a jogállami klauzula, hanem az Alkotmány 37. §
(3) bekezdése alapján folytatta le.
A Tvt. 39. §-a a védett természeti értékek védelme érdekében szakhatósági jogkörrel ruházza fel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget minden országos jelentõségû védett természeti területre közvetlen kihatással lévõ vagy azt közvetlenül érintõ hatósági
eljárásban. Ezek közül az eljárások közül külön nevesíti a
nyomvonalas létesítmény és földmû építésével kapcsolatos hatósági eljárásokat.
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A tájvédelmi elõírások érvényesítése érdekében a Tvt.
7. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy kormányrendeletben meghatározott eljárásokban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatóságként jár el. A Tvt. e felhatalmazása alapján a Korm.r.
1. §-a, valamint mellékletének 8. a) pontja kimondja, hogy
a felügyelõség tájvédelmi szakhatóságként jár el a közlekedési hatósági engedélyezési eljárásokban autópálya,
autóút, közút vagy magánút létesítése, megszüntetése
esetén.
A Tvt., valamint a Korm.r. e rendelkezései hatáskört állapítanak meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõségnek, szakhatósági jogkörrel ruházzák
fel az utak építésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban. E hatáskört megállapító szabályok – az anyagi jogi
feltételek fennállása esetén – attól függetlenül biztosítják a
természetvédelmi és tájvédelmi szakhatósági jogkör gyakorlását a felügyelõségek számára, hogy az út építésére
irányuló engedélyezési eljárást megelõzõen sor került-e
környezetvédelmi engedélyezési eljárásra, vagy sem.
A vitatott szabálynak az az elõírása, mely kimondja,
hogy a környezetvédelmi engedélyhez kötött utak építése
esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
hatóságot nem kell szakhatóságként bevonni az eljárásba,
ellentétes a Tvt. 39. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint
a Korm.r. 1. § (1) bekezdésében és mellékletének
8. a) pontjában foglalt rendelkezésekkel, ezekben az
ügyekben elvonja a felügyelõség törvényben, illetõleg
kormányrendeletben megállapított természetvédelmi és
tájvédelmi szakhatósági hatáskörét.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a miniszter feladatkörében és törvény, valamint kormányrendelet felhatalmazása alapján alkothat
rendeletet. Sem a Tvt., sem a Korm.r. nem hatalmazza fel a
minisztert arra, hogy rendelettel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági jogkörét korlátozza. Az építési engedélyezési eljárásban a
közlekedési és a környezetvédelmi hatóságok közötti
együttmûködésnek a Gyút. 12. § (1) bekezdésében elõírt
kötelezettsége sem ad alapot arra, hogy miniszteri rendelet
magasabb szintû jogszabályban biztosított szakhatósági
jogkörök gyakorlását kizárja.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jogalkotó az R. 5/A. §-ának megállapítása
során túllépte az Alkotmány 37. § (3) bekezdésében szabályozott rendeletalkotási hatáskörét, így az alkotmányellenes. Ezért az R. 5/A. §-át az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
Mivel az Alkotmánybíróság az Alkotmány 37. § (3) bekezdésébe ütközése miatt megállapította az R. 5/A. §-ának
alkotmányellenességét és megsemmisítette azt – állandó
gyakorlatát követve – nem vizsgálta, hogy az indítványozó
által felhívott további alkotmányi rendelkezések sérelme
megállapítható-e a vitatott szabályozással összefüggésben. [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361,
364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425,
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429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 193,
200.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478,
482.; 6/2005. AB határozat, ABK 2005. március, 107,
109.]
Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.
Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 7/B/2005.

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
94/2006. (V. 5.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján, 2006. május 2-án, Szenes József dandártábornok
szolgálati viszonyát megszüntetem, és 2006. május 3-i hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. április 4.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1572/2006.
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A Köztársasági Elnök
95/2006. (V. 5.) KE
határozata

ügyekkel és a nemzeti fejlesztéspolitikai tevékenység kormányzati irányításában való közremûködéssel”
(összefüggõ feladatokat lát el.)

tûzoltó altábornagyi elõléptetésrõl

Gyurcsány Ferenc s. k.,

A belügyminiszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontja alapján, dr. Tatár Attila tûzoltó vezérõrnagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság vezetõjét, a Tûzoltóság Napja alkalmából magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,
2006. május 4-i hatállyal tûzoltó altábornaggyá elõléptetem.
Budapest, 2006. április 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. április 14.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,

miniszterelnök

IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

belügyminiszter

2/2006. BJE szám
KEH ügyszám: V-5/1697/2006.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának büntetõ jogegységi tanácsa Budapesten, a 2006. április 10. napján tartott ülésen meghozta a következõ

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
28/2006. (V. 5.) ME
határozata
a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkárainak feladatkörérõl szóló
65/2004. (X. 12.) ME határozat módosításáról
1. A Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak
feladatkörérõl szóló 65/2004. (X. 12.) ME határozat
(a továbbiakban: H.) a következõ új 2.1. ponttal egészül ki:
[A Tv. 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint kinevezett politikai államtitkárok közül]
„2.1. dr. Szilvásy György feladata a miniszterelnöki kabinetfõnöki teendõk intézése;”
2. A H. 2.3. pontjának c) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„c) Csák Ferenc az európai uniós ügyekért felelõs tárca
nélküli miniszter ügykörében jelentkezõ, az európai

jogegységi határozatot:
Az összbüntetésbe foglalásnak nem törvényi feltétele a
büntetések folyamatos végrehajtása.
Ha a terheltet feltételes szabadság tartama alatt olyan
cselekmény miatt ítélik jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre, amelyet a korábbi ítélet jogerõre emelkedése
elõtt követett el, a büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni arra tekintet nélkül, hogy az újabb büntetést foganatba
vették-e vagy sem.
A 3/2002. büntetõ jogegységi határozat I/3. pontját a
Legfelsõbb Bíróság nem tartja fenn.

INDOKOLÁS
A Legfelsõbb Bíróság a legfõbb ügyész indítványára
jogegységi eljárást folytatott a következõ jogértelmezést
igénylõ elvi kérdésben:
– Helye van-e összbüntetésbe foglalásnak, ha a terheltet feltételes szabadságának tartama alatt, annak megszüntetése nélkül, jogerõsen ismét végrehajtandó szabadság-
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vesztésre ítélik; ez utóbbi büntetését még a feltételes szabadság tartama alatt foganatba is veszik, és a terhelt valamennyi bûncselekményt a vele szemben legkorábban hozott ítélet jogerõre emelkedése elõtt követte el.
A legfõbb ügyész jogegységi indítványa szerint a felvetett kérdésben a bírói gyakorlatban két – egymással ellentétes – álláspont alakult ki; emiatt az egységes bírói gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat hozatala
szükséges.
Az indítvány elõterjesztõje az eltérõ álláspontokat
konkrét bírósági határozatokkal szemléltette.
A mellékelt határozatoknak a kérdés eldöntése szempontjából releváns részei az alábbiak:
1. A városi bíróság a terheltnek az utólagos összbüntetésbe foglalás iránti kérelmét elutasította.
Az egyik alapítéletben a terheltet 2003. május 22-én
jogerõsen – üzletszerûen elkövetett lopás bûntette és más
bûncselekmények miatt – 3 év 6 hónap börtönbüntetésre
ítélték.
Büntetését 2003. május 23-án kezdte tölteni; abból
2004. április 9-én feltételes szabadságra bocsátották. Feltételes szabadsága 2005. április 8-án járt le; büntetését
2005. február 23-án töltötte ki.
A másik alapítélet 1999. május és július hónapok közötti idõben elkövetett üzletszerû lopás bûntette miatt 2 év
6 hónap börtönbüntetést tartalmazott.
Ez az ítélet 2004. november 23-án emelkedett jogerõre.
Büntetésének letöltését a terhelt 2005. január 25-én
kezdte meg.
A városi bíróság a kérelem elutasítását azzal indokolta,
hogy a büntetés végrehajtása nem folyamatosan történt, hiszen 2004. április 9-e és 2005. január 25-e közötti idõben a
terhelt szabadlábon, feltételes szabadságon volt. Ennek
ideje alatt rajta nem hajtottak végre szabadságvesztést.
A Btk. 92. § (1) bekezdése és a Legfelsõbb Bíróság
3/2002. számú büntetõ jogegységi határozatának I/3. pontja alapján az összbüntetésbe foglalás kizárt.
Amennyiben a bíróság a büntetéseket mégis összbüntetésbe foglalná, úgy törvényes ok nélkül megszüntetné a
feltételes szabadságot.
A másodfokú bíróság a végzés indokolását az alábbiakkal egészítette ki:
A 3/2002. BJE határozat I/3. pontja szerint az összbüntetésbe foglalás feltételei addig állnak fenn, amíg egyik
büntetést sem hajtották végre teljesen, illetve végrehajtásuk folyamatos.
A jogegységi határozat indokolásának I/3/a) pontja szerint, ha az elkövetõ korábbi büntetését egy végrehajtandó
szabadságvesztést kiszabó újabb ítélet jogerõre emelkedésekor már végrehajtották, és ezért csak egy büntetést kell
végrehajtani, az összbüntetésbe foglalás lehetõsége nem
nyílik meg.
Az indokolás I/3/b) pontja szerint, ha két szabadságvesztést folyamatosan, idõbeli megszakítás nélkül hajtanak végre, (az egyik büntetés kitöltése után az elkövetõ
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nem kerül szabadlábra), ebben az esetben a teljesen kitöltött szabadságvesztés az összbüntetésbe foglalás szempontjából nem tekinthetõ végrehajtottnak.
A folyamatos végrehajtás eredményeként ugyanis az elkövetõ gyakorlatilag egy büntetést áll ki, „azaz az összbüntetésbe foglalás eléri célját”.
A jogegységi határozat indokolásából egyértelmûen következik – írja a másodfokú bíróság – hogy összbüntetésbe
foglalásra addig van lehetõség, amíg egyik büntetést sem
hajtották végre teljesen, illetve végrehajtásuk folyamatos
és így az elítélt ténylegesen egy büntetést áll ki. A rendelkezõ részben az „illetve” szó nem vagylagos feltételt
jelent; összbüntetésbe foglalásnak csak abban az esetben
van helye, ha a végrehajtás folyamatos. Amennyiben az elkövetõ szabadlábra került és a szabadságvesztések végrehajtása nem folyamatos, az összbüntetésbe foglalás lehetõsége nem merülhet fel.
Az elítélt védõjének a BK. 151. számú állásfoglalásra
történõ hivatkozását illetõen – a másodfokú bíróság – még
arra utalt, hogy azt a 3/2002. BJE indokolásának V. pontjában kifejtettek szerint a Legfelsõbb Bíróság a továbbiakban nem tekinti irányadónak, így arra a jogegységi határozat kihirdetését követõen alappal hivatkozni nem lehet.
(Tatabányai Városi Bíróság 5.Bk.448/2005/3. számú – és
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3.Bkf.
320/2005/3. számú végzései.)
Lényegében a jogegységi határozat I/3. pontjára – és annak fentebb idézett indokolására – hivatkozással utasított
el összbüntetésbe foglalás iránti kérelmeket a Debreceni
Városi Bíróság az 5.Bk.809/2004/8. számú végzésével;
illetõleg a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság az
1.Bkf.101/2005/6. számú végzésével; a Pécsi Városi Bíróság a 11.Bk.65/2004/2. számú, illetõleg a Baranya Megyei
Bíróság a 2.Bkf.60/2004/2. számú végzésével.
2. Más esetben az eljáró bíróságok a büntetéseket összbüntetésbe foglalták.
A terheltet elsõfokon 2003. január 13-án meghozott,
másodfokon 2003. április 29-én jogerõs egyik alapítélettel
sikkasztás vétsége és más bûncselekmények miatt 1 év
2 hónap börtönbüntetésre ítélték. A büntetését 2003. május
28-án kezdte meg; abból 2004. április 12-én feltételes szabadságra bocsátották.
Feltételes szabadsága 2005. április 11-én járt le. A büntetését 2004. július 27-én töltötte ki.
A másik alapítéletben 2003. március 25. napján és 2003
márciusában elkövetett 2 rendbeli csalás vétsége miatt 1 év
2 hónap börtönbüntetést szabtak ki vele szemben. A határozat másodfokon 2004. június 9-én emelkedett jogerõre.
A terhelt e büntetésének letöltését 2004. november 25-én
kezdte meg.
Az elsõfokú végzést – amellyel a bíróság a kérelmet elutasította – a megyei bíróság hatályon kívül helyezte, és a
városi bíróságot új eljárásra utasította.
A másodfokú bíróság jogi indokai szerint az összbüntetésbe foglalás feltételei fennállanak, mert a terheltet a feltételes szabadságának tartama alatt ítélték jogerõsen újabb
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végrehajtandó szabadságvesztésre, aminek a foganatba
vételére is a korábbi büntetésébõl engedélyezett feltételes
szabadság tartama alatt került sor. Egységes és töretlen a
bírói gyakorlat abban, hogy az összbüntetésbe foglalás feltételei fennállanak, ha a terhelten a korábbi szabadságvesztésbõl engedélyezett feltételes szabadság tartama
alatt, a feltételes szabadságra bocsátás elõtt elkövetett bûncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztést vesznek foganatba.
Ha az újabb jogerõs elítélés az elítéltre korábban kiszabott szabadságvesztés töltésének vagy a feltételes szabadság tartamának idõszakára esik – minthogy a feltételes szabadság része a szabadságvesztésnek – helye van az összbüntetésbe foglalásnak.
A fentieken túl a 3/2002. BJE I/3. pontja szerint az összbüntetésbe foglalás feltételei addig állnak fenn, amíg
egyik büntetést sem hajtották teljesen végre, illetve végrehajtásuk folyamatos.
Az a szabadságvesztés, amibõl az elítéltet feltételes szabadságra bocsátották, annak tartama alatt nem tekinthetõ
végrehajtottnak.
Tekintettel arra, hogy az újabb végrehajtandó büntetés
foganatba vételére a feltételes szabadság ideje alatt kerül
sor, fennáll az a feltétel is, hogy a szabadságvesztések töltésére folyamatosan kerül sor. (Csongrád Megyei Bíróság,
mint másodfokú bíróság 2.Bkf.668/2005/2. számú végzése, melyet követõen a Szegedi Városi Bíróság
10.Beü.1376/2005/2. számú végzésével a büntetéseket
összbüntetésbe foglalta.)
De összbüntetési ítéleteket hoztak még: a Szombathelyi
Városi Bíróságon Bk.245/2004/2. szám alatt, – melyet
további mérséklést követõen – a Vas Megyei Bíróság Bkf.
348/2004/2. számon helybenhagyott. A Nyíregyházi
Városi Bíróságon Bk.1041/2004/2. szám alatt, – amit a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Bíróság
3.Bkf.
106/2005/2. számon helybenhagyott. A Pápai Városi Bíróságon 2.Bk.310/2005/2. szám alatt, – amit a Veszprém
Megyei Bíróság 2.Bkf.1022/2005/2. számon helybenhagyott.
A jogegységi indítványban feltett elvi kérdésben az ítélkezési gyakorlat megosztottságát a mellékelt határozatok
meggyõzõen példázták.
A Legfelsõbb Bíróság büntetõ jogegységi tanácsa ezért
az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a
jogegységi határozat meghozatalát szükségesnek tartotta
[Be. 440. § (1) bekezdésének a) pontja].
A 3/2002. büntetõ jogegységi határozat meghozatalát az
összbüntetésre vonatkozó anyagi jogi szabályok módosítása tette szükségessé.
Amint azt a 3/2002. BJE indokolásának I. pontjában kifejtette, a Btk. novella a Btk. 92. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezte; az összbüntetés lehetõsége az ún.
kvázi halmazati összbüntetés lehetõségére „szûkült”.
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A Btk. 92. §-a (2) bekezdésének elhagyása folytán
emiatt állást kellett foglalni abban a kérdésben, módosult-e az összbüntetésbe foglalás két korábbi általános feltétele, nevezetesen: „csak végrehajtandó és olyan szabadságvesztés büntetéseket lehet összbüntetésbe foglalni,
amelyeket az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre”.
Az egyik korábbi feltételt tekintve – és ennek indokát is
adva – a jogegységi határozat arra az álláspontra jutott,
hogy bár a „végrehajtandó” jelzõt a módosított normaszöveg nem használja, felfüggesztett szabadságvesztések
egymással vagy felfüggesztett szabadságvesztések végrehajtandó szabadságvesztéssel összbüntetésbe nem foglalhatók.
Az összbüntetésbe foglalásnak tehát továbbra is törvényi feltétele a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés
ténye [rendelkezõ rész I/1. pontja], de sor kerülhet összbüntetésre akkor is, ha a felfüggesztett szabadságvesztést
utóbb végre kell hajtani (rendelkezõ rész I/2. pontja).
Az összbüntetés másik korábbi feltételének (,,még nem
hajtották végre” vagy „folyamatosan hajtanak végre”)
elemzésével a 3/2002. BJE határozat valójában adós maradt; azt továbbra is evidens feltételnek tekintette. A rendelkezõ rész I/3. pontjában megállapította: „Az összbüntetésbe foglalás feltételei addig állnak fenn, amíg egyik büntetést sem hajtották teljesen végre, illetve végrehajtásuk
folyamatos”.
E megállapítása indokaként lényegében csak azt fejtette
ki, amit az elsõként vázolt jogeset kapcsán a másodfokú
bíróság I/3/a), illetve I/3/b) pontként idézett.
A jogegységi indítványhoz mellékelt határozatok arra
hívták fel a figyelmet, elsõdlegesen annak vizsgálata szükséges, hogy a módosítás eredményeként az összbüntetés
másik korábbi feltétele miként alakult.
Ennek az elvi kérdésnek az eldöntése a jogegységi eljárás tárgyával szorosan összefüggött, és ebben történõ
iránymutatásra is a Be. 443. §-ának (2) bekezdése a jogegységi tanácsnak lehetõséget nyújtott.
A módosítás elõtt a Btk. 92–93. §-ai az összbüntetésnek
két formáját szabályozták: az ún. nem kvázi halmazati
összbüntetést és a kvázi halmazati összbüntetést.
Mindkettõnek közös törvényi elõfeltétele volt:
a) több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre történõ jogerõs elítélés [92. § (1) bekezdése],
b) olyan végrehajtandó büntetésekrõl legyen szó, amelyeket az összbüntetésbe foglalás idõpontjában még nem,
vagy nem teljesen hajtottak végre,
c) vagy azokat folyamatosan hajtják végre.
[A b) és c) pontban írt feltételek a 92. § (2) bekezdésén
alapultak.]
Az ún. nem kvázi halmazati összbüntetés célja annak a
hátránynak a kiküszöbölése volt, ami a terheltet több büntetés egymás utáni folyamatos végrehajtása miatt érte.

2006/53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Ebben az esetben az összbüntetés tartamát a Btk. 93. §
(1) bekezdésében írtak szerint kellett meghatározni; és azt
csak kisebb mértékben lehetett csökkenteni.
A folyamatos végrehajtásnak mint törvényi feltételnek
pedig a fentebb írt cél miatt jelentõsége volt.
A Btk. novella (1998. évi LXXXVIII. törvény 25. §-a)
az összbüntetésre vonatkozó szabályokat megváltoztatta.
Az ún. nem kvázi halmazati összbüntetést megszüntette, a kvázi halmazati összbüntetést megtartotta.
A korábbi és a jelenleg hatályos anyagi jogi szabályok
egybevetésébõl azonban kitûnik, hogy a módosítás nem
csupán „szûkítést”, tehát az ún. nem kvázi halmazati összbüntetés szabályainak a puszta elhagyását, hanem a kvázi
halmazati összbüntetés feltételeinek teljes újraszabályozását eredményezte.
A hatályos Btk. 92. § (1) bekezdése szerint az összbüntetésbe foglalás feltétele:
a) több határozott ideig tartó „végrehajtandó” (3/2002.
BJE I/1. pontja) szabadságvesztésre ítélés, és
b) az elkövetõ valamennyi bûncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerõre emelkedése elõtt kövesse el.
[A b) pont a módosítás elõtt a 93. § (4) bekezdésében, a
tartam meghatározásának feltételeként szerepelt.]
A hatályos anyagi szabályokból következõen tehát az
összbüntetésbe foglalásnak már nem törvényi feltétele a
büntetések folyamatos végrehajtása és nem zárja ki annak
lehetõségét az egyik büntetés teljes kiállása sem.
A kvázi halmazati büntetés célja ugyanis az, hogy a terheltet utólag olyan helyzetbe hozza, mintha valamennyi
cselekményét a legkorábban hozott ítéletben bírálták volna el, és vele szemben halmazati büntetést szabtak volna
ki, hiszen az elkövetési idõpontok miatt erre – legalábbis
elvileg, de sok esetben ténylegesen is – meg lett volna a lehetõség.
Ez a cél pedig mindaddig elérhetõ, amíg a terheltnek az
összbüntetési ítélet meghozatalakor van olyan büntetése,
amelyet még nem vagy nem teljesen hajtottak végre.
A célból következõen nagyobb mérvû az elengedés
mértéke is.
Az összbüntetés célja viszont okafogyottá válik, amikor
a büntetéseit már egészében végrehajtották.
A fentiekben kifejtettek miatt a jogegységi tanács a
3/2002. BJE határozat rendelkezõ részének I/3. pontját
nem tartja fenn, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy
az indokolásnak az I/3/a) pontjában szereplõ „Ha viszont ......” kezdetû utolsó bekezdését is mellõzni szükséges.
Tévesnek bizonyult az indokolás I/3/b) pontja is, ami
tartalmában az ún. nem kvázi halmazati összbüntetés kapcsán folytatott korábbi bírói gyakorlatnak felelt meg.
A fenti helyesbítésbõl egyúttal az is következett, hogy a
jogegységi indítványban felvetett elvi kérdés érdemi megoldását tekintve a jogegységi tanács azokkal a bíróságok-
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kal értett egyet, amelyek a büntetéseket összbüntetésbe
foglalták.
A bírói gyakorlatban a vizsgált kérdés már a módosítás
elõtt is felmerült.
A BH 1981/2. szám alatt közzétett eseti döntés c) pontjában a Legfelsõbb Bíróság kifejtette: azokban az esetekben, amikor a feltételes szabadság tartama alatt foganatba
vesznek az elítélten valamely végrehajtandó szabadságvesztést anélkül, hogy a feltételes szabadság megszüntetésének a Btk. 48. §-a (4) bekezdésében foglalt feltételei
fennállanának, ez egymagában szükségessé teszi a végrehajtandó, valamint annak a szabadságvesztésnek az összbüntetésbe foglalását, amelybõl a terhelt feltételes szabadságra került.
Ekkor is megvalósulnak ugyanis a „Btk. 92. §-ának
(2) bekezdésében írt” feltételei, tehát az összbüntetésbe
foglalás tárgyában a határozathozatal kötelezõ. Nem kétséges az sem, hogy az elítélt egyidejûleg feltételes szabadságot és egy korábbi ügyben kiszabott szabadságvesztést
nem tölthet, tehát lényegében ilyenkor is még végre nem
hajtott végrehajtandó szabadságvesztések találkozásának
esetérõl van szó.
Hasonló iránymutatást adott a BH. 1988/125. számú
eseti döntés, az 1994-ben meghozott BK. 151. számú
állásfoglalás I. pontja, és a BH. 1996/5. számú eseti döntés is.
Ezek alapján rögzíthetõ, hogy több mint két évtizedre
visszavezethetõen a bírói gyakorlat a kérdést igenlõen
döntötte el.
A BK. 151. számú állásfoglalás I. pontjában még szereplõ iránymutatást a 3/2002. számú büntetõ jogegységi
határozat nem vette át, ugyanekkor a BK. 151. számú
állásfoglalást sem tartotta fenn.
A legfõbb ügyész jogegységi indítványa ennek a hiánynak a pótlására is lehetõséget adott.
A jogegységi tanács álláspontja szerint a BH.
1981/2. számú eseti döntésben tett elvi megállapítások a
Btk. 92. § (2) bekezdésére történõ utalás figyelmen kívül
hagyásával jelenleg is helytállóak.
A „folyamatos végrehajtás” az összbüntetésbe foglalásnak már nem törvényi feltétele, ezért ha a szabadságvesztés büntetés végrehajtása a feltételes szabadságra bocsátással „megszakad”, az az összbüntetésbe foglalásnak nem
akadálya.
A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralévõ részével, de legalább egy év [Btk. 48. §
(1) bekezdés elsõ fordulat].
Ha a szabadságvesztés hátralevõ része egy évnél rövidebb és végrehajtását nem rendelték el, a büntetést – a feltételes szabadság letelte után – a hátralévõ rész utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni [Btk. 48. § (2) bekezdés].
A fenti szabályokból következik az, hogy a feltételes
szabadság is része a végrehajtandó szabadságvesztésnek.
Annak tartama alatt a terhelt még szabadságvesztés hatá-
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lya alatt áll. A büntetés csak akkor lesz „végrehajtottnak”
tekinthetõ, ha a feltételes szabadság eredményesen eltelt.
Az összbüntetésbe foglalás során annak a büntetésnek,
amelybõl a terheltet feltételes szabadságra bocsátották, jelentõsége csupán a tartam megállapítása során van, hiszen
ha az a legsúlyosabb, akkor az összbüntetés tartamának is
legalább azt el kell érnie, de még ekkor sem haladhatja
meg a halmazatban álló legsúlyosabb bûncselekményre
megállapított büntetési tétel felével megemelt felsõ határát.
A terhelt tehát az összbüntetésbe foglalás eredményeként mindenképpen kedvezõbb helyzetbe kerül; a rövidebb tartamú büntetése akár teljesen elenyészhet, vagy jelentõsen mérséklõdhet.
Ehhez a mérsékelt tartamhoz képest pedig – tekintet
nélkül arra, hogy az újabb büntetést mikor veszik foganatba – ténylegesen kevesebb büntetést kell kiállnia, még ha
azt teljesen ki is kell töltenie.
Ha pedig az összbüntetésbõl feltételes szabadságra bocsátása lehetséges – a már ténylegesen letöltött tartam beszámításával – ez a lehetõség is lényegesen korábban nyílik meg. Feltételes szabadsága értelemszerûen ugyancsak
hamarabb telik le, aminek a késõbbi jogkövetkezmények
szempontjából (pl. mentesítés lehetõsége vagy visszaesés)
is jelentõsége van.
Ily módon a terhelt – minthogy valamennyi korábbi
alapítéletre vissza kell térni – utólag olyan helyzetbe kerül,
mintha valamennyi cselekményét a legkorábban hozott
ítéletben bírálták volna el, és vele szemben egyetlen szabadságvesztést szabtak volna ki.
Az összbüntetés célja ekkor, és nem a folyamatos végrehajtás eredményeként [3/2002. BJE indokolás I/3/b) pont]
valósul meg, mert a terhelt lényegében egy egységes szabadságvesztést áll ki.
Nem kerül sor feltételes szabadságának törvényes ok
nélküli megszüntetésére sem, mert feltételes szabadsága
az összbüntetéshez igazodik.
A kifejtettekre tekintettel a jogegységi tanács a Bszi.
27. §-ára és annak 32. §-a (4) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel jogegységi határozatot hozott; határozatát a
Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2006. április 10.
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VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
közleménye
a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
Alapszabályáról
(egységes szerkezetben)
(A legutóbbi módosítás dõlt betûvel jelezve.)
A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl
szóló 1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján létrehozott, és a földgáz biztonsági készletezésérõl
szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.)
alapján kibõvült testület. A Szövetség a Kt. 15. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági és közlekedési miniszter által
jóváhagyott Alapszabály alapján mûködik. A jelen Alapszabály az eddigi változásokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.
I. Rész
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
1. A Szövetség neve, székhelye
1.1. A Szövetség neve: Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
angolul: Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association
németül: Ungarischer Kohlenwasserstoff-bevorratungs
Verband
franciául: Association Hongrois pour le Stockage de
Hydrocarbure

oroszul: Âåí ãåðñêàÿ Àññîöèàöèÿ ïî Õðàí åí èþ Óãëåâîäîðîäîâ
1.2. A Szövetség jogi személy.
1.3. A Szövetség székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3.
1.4. A Szövetség pecsétjének lenyomata: Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség.
A Szövetség rövidített megnevezése: MSZKSZ

Dr. Kónya István s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Horváth Ibolya s. k.,

Dr. Édes Tamás s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Szabó Gyõzõ s. k.,

Dr. Belegi József s. k.,

bíró

bíró

1.5. A Szövetség a törvényben meghatározott feladatok
ellátásához szükséges jogosítványokkal rendelkezik, és
ezeket önigazgatása alapján érvényesíti.
1.6. A Szövetséget szerzõdéses kapcsolataiban megilletik mindazon jogok, amelyekkel a gazdálkodók a hatályos jogszabályok szerint rendelkeznek, jogcselekményeit
pedig a polgári jog szerint kell elbírálni.
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1.7. A Szövetséget a Fõvárosi Bíróság vette nyilvántartásba.

gatótanács gazdaságilag indokolt esetekben a pályáztatás
alól felmentést adhat.

1.8. A Szövetség mûködése feletti felügyeletet a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja.

2.7. A Szövetség céljaihoz és feladataihoz igazodóan
kapcsolatokat tart fenn nemzetközi szervezetekkel és külföldi társszervezetekkel.

1.9. A Szövetség által szerzett javak (és vagyoni értékû
jogok) saját tulajdonává válnak. A Szövetség vagyonával
felel kötelezettségeiért.

2.8. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységeket és a 2.4. pontban meghatározott kiegészítõ tevékenységeket saját szervezete, illetve az általa alapított
szervezetek útján látja el.

2. A Szövetség célja, feladata és tevékenysége
2.1. A Szövetség feladata a Kt.-ben és az Fbkt.-ben meghatározott mértékû biztonsági készlet létrehozása és fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Szövetség szervezete kõolaj és kõolajtermék készletezési szekcióból (a továbbiakban: kõolaj
szekció) és földgáz készletezési szekcióból (a továbbiakban: földgáz szekció) áll.
2.2. A Szövetség köteles a Kt. és az Fbkt. szerint ráháruló kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni, és
valamennyi ezzel összefüggésben álló feladatot ellátni.
2.3. A Szövetség – a 2.1. pontban megjelölt feladat végrehajtása érdekében – a következõ alaptevékenységeket
végzi:
a) kõolajat és kõolajtermékeket, valamint földgázt vásárol és tárol;
b) a taggal vagy harmadik személlyel szerzõdést köt kõolaj és kõolajtermék, földgáz tartalékkészlet behozatalára
vagy elõállítására és tárolására;
c) értékesítési szerzõdéseket köt a Kt. 8. §-a és az Fbkt.
5. §-a szerinti esetekben és a kõolaj és kõolajtermék készletcserék kapcsán;
d) együttmûködési (keret) szerzõdéseket köt feladatai
megvalósítása érdekében;
e) ellátja a törvényben rárótt ellenõrzési kötelezettséget.
2.4. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységen kívül a következõ kiegészítõ tevékenységekre is jogosult:
– kõolaj és kõolajtermék tárolóterek vásárlása, létesítése, bérlése, valamint földgáztároló létesítése, bérlése,
vásárlása,
– kõolaj és kõolajtermék tárolók és tárolóterek, földgáztároló üzemeltetése,
– minõség-ellenõrzési feladatok ellátása.

3. A tagság keletkezése és megszûnése
a kõolaj szekcióban
3.1. A Szövetség tagjává válnak a Kt. 2. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ában meghatározott természetes és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, továbbá egyéni vállalkozók attól a naptól kezdve, amelyen a Kt. 2. §-ának (2) bekezdése
szerinti kõolajat vagy kõolajterméket hoznak be európai
uniós tagállamból (a továbbiakban: tagállam) vagy harmadik országból – kivéve a Kt. 4. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott eseteket – belföldi feldolgozás, felhasználás vagy továbbforgalmazás céljából.
3.2. A behozatalt végzõ a behozatalt megelõzõen köteles tagként a Szövetségnél írásban jelentkezni. Bejelentésében közölni tartozik tevékenysége célját, jellegét és behozatalának várható (tervezett) mértékét.
3.3. A Szövetség a bejelentést 8 napon belül visszaigazolja, egyben megküldi az új tagnak a Szövetség tagsági
jogviszonyra vonatkozó szabályzatait, nyomtatványait
stb., egyben közli a tagra irányadó hozzájárulás mértékét,
az adatszolgáltatási és eljárási rendet.
3.4. A törvény erejénél fogva kötelezõ tagsági jogviszony a behozatal idõpontjában jön létre, ettõl kezdõdõen
kötelezõ a tagra az Alapszabály, megilletik a tagi jogok és
terhelik a kötelezettségek.
3.5. A tagok a behozott kõolaj- és kõolajtermékmennyiségek arányában a Szövetség bankszámlájára hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértékét a közgyûlés
az igazgatótanács javaslata alapján határozza meg.
3.6. A tagsági jogviszony megszûnik, ha a tag készletezési kötelezettséggel járó tevékenységét legalább egy éve
nem folytatja.

2.5. A Szövetség köteles tevékenysége során a hazai kõolaj és kõolajtermék, valamint földgáz piac szerkezetét
figyelembe venni. Tevékenysége nem irányulhat e piacok
befolyásolására vagy zavarására.

3.7. A behozatali tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését a tag köteles írásban bejelenteni. A Szövetség
a bejelentést visszaigazolja. Bejelentés hiányában köteles
a Szövetség a tagot a nyilvántartásból törölni, ha a tevékenység megszûnését hivatalból észleli.

2.6. A Szövetség a kõolaj és kõolajtermék és földgáz beszerzéseit, tárolótér fejlesztéseit, a tárolóterek igénybevételét, hitelfelvételeit pályázat útján bonyolítja le. Az igaz-

3.8. A tagsági viszony megszûnésekor a Szövetség és a
tag egymással elszámolnak. Az elszámolásra a Kt. és az
Alapszabály rendelkezései irányadóak.
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3/A. A tagság keletkezése és megszûnése a földgáz
szekcióban

4.2. A Szövetség testületei: a közgyûlés, az igazgatótanács, a felügyelõ bizottság.

3/A.1. A Szövetség tagjává válnak az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.

5. A közgyûlés

3/A.2. Az Fbkt. hatálybalépésének napján a Szövetség
tagjává válik
a) a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ
aa) földgáz közüzemi nagykereskedõ,
ab) közüzemi szolgáltató,
ac) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítõ földgázkereskedõ;
b) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítõ földgáztermelõ;
c) határkeresztezõ szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkezõ nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó.
Az ac) és b) pontban meghatározott tag esetében további feltétel, hogy az Fbkt. hatálybalépésének idõpontjában
a feljogosított fogyasztóknak történõ földgáz értékesítõ
tevékenységet végezzen (érvényes szerzõdés).
3/A.3. Az Fbkt. hatálybalépését követõen mûködési engedélyt szerzõk a földgáz készletezési kötelezettség hatálya
alá tartozó tevékenység megkezdésekor válnak a Szövetség
tagjává.
3/A.4. Az Fbkt. hatálya alá tartozó személy a földgáz
készletezési kötelezettség alá esõ tevékenység megkezdését
megelõzõen köteles tagként a Szövetségnél írásban bejelentkezni. A bejelentésében köteles hitelt érdemlõen igazolni a taggá válás feltételeinek fennállását.
3/A.5. A Szövetség a bejelentést 8 napon belül megvizsgálja, amennyiben a taggá válás feltételei fennállnak a tagot nyilvántartásba veszi és az errõl történõ értesítéssel
egyidejûleg megküldi a tagsági jogviszonyra vonatkozó
szabályzatokat.
3/A.6. A tagsági jogviszony megszûnik az Fbkt. 7. §
(3)–(4) bekezdésében foglalt esetekben és módon.
3/A.7. A tag köteles a tagsági jogviszony alapjául szolgáló tevékenység megszüntetését írásban bejelenteni. Bejelentés hiányában a Szövetség köteles a tagot a nyilvántartásból törölni, ha a tagsági jogviszony alapjául szolgáló tevékenység megszûnését észleli.
3/A.8. A Szövetség és a tag a tagsági jogviszony megszûnésekor egymással elszámolnak. Az elszámolást követõen
a Szövetség törli a tagot a nyilvántartásból.

4. A Szövetség szervei, testületei
4.1. A Szövetség szervei: a közgyûlés, az igazgatótanács, a felügyelõ bizottság, az igazgatóság.

5.1. A Szövetség legfõbb szerve a közgyûlés, amely a kõolaj és a földgáz szekciók tagjainak összességébõl áll
(a továbbiakban együttesen: tagok). A közgyûlés hatáskörébe tartoznak:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) a választható igazgatótanácsi tagok, felügyelõ bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése, az igazgatótanácsi tagok, felügyelõ bizottsági tagok díjazásának megállapítása;
c) az igazgató és az igazgatóhelyettes megválasztása,
felmentése;
d) az éves költségvetési javaslat és annak évközi módosítása, ezen belül
– a tagi hozzájárulás mértékének megállapítása,
– a tárgyévi fejlesztések,
– az éves hitelfelvételi terv,
– az üzletpolitikai elvek
elfogadása;
e) az éves beszámoló elfogadása;
f) döntés a Szövetség általi gazdálkodó szervezetek alapításáról, valamint gazdálkodó szervezetekben történõ részesedésszerzésrõl.
5.2. A közgyûlést évente két alkalommal össze kell hívni (rendes közgyûlés). A rendes közgyûlést a Kt. 31. és
33. §-ára figyelemmel olyan idõpontra kell kitûzni, amikor
tárgyalási anyagként az elõzõ évrõl szóló beszámoló, illetve a tárgyévre vonatkozó költségvetés javaslata rendelkezésre áll.
5.3. Rendkívüli közgyûlést kell összehívni, ha az igazgatótanács, a felügyelõ bizottság vagy az összes szavazatok legalább 15%-ával rendelkezõ tagok – az ok és cél
megjelölésével – azt írásban kérik.
A lebonyolítás, a dokumentálás, a határozathozatal és a
határozatok végrehajtásának módja (a meghívási idõközben mutatkozó eltérést kivéve) a rendes és rendkívüli közgyûlések tekintetében azonosak.
5.4. A közgyûlési meghívót a rendes közgyûlésre az
igazgatóság küldi ki a tagoknak úgy, hogy a kézbesítés a
kitûzött idõpontot legalább négy héttel megelõzze. Az
igazgatóság köteles megküldeni a tagoknak a napirendi
pontok írásbeli elõkészítõ anyagát, a közgyûlés idõpontját
megelõzõ 15 nappal.
5.5. A rendkívüli közgyûlést az ennek indítványozására
jogosultak felhívására ugyancsak az igazgatóság hívja
össze, éspedig – ha az indítványozók sürgõsséget is kérnek – 15 napos meghívási idõközzel. Az elõkészítõ anyag
ez esetben az összehívásra jogosultak indítványa, amihez
az igazgatóság csatolhatja saját észrevételeit.
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5.6. A tagoknak joguk van az elõkészítõ anyagokra írásbeli észrevételt vagy alternatív javaslatot tenni, ezeket tárgyalási anyagnak kell tekinteni, ha legkésõbb az ülést
megelõzõ 8 napig az igazgatóságnak és minden tagnak
kézbesítik.
5.7. A közgyûlésen kizárólag a tagok, a Szövetség vezetõi (igazgatótanácsának és felügyelõ bizottságának tagjai,
valamint az igazgatóság), a könyvvizsgáló és a Szövetség
igazgatósága által meghívott egyéb személyek vehetnek
részt. A közgyûlésen a jogi személy tagot, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságot törvény szerinti képviselõje vagy közokiratba, illetõleg teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazottja képviselheti. A természetes személy tagot közokiratba vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazottja
képviselheti.
5.8. A közgyûlésre érkezõk az elõre elkészített jelenléti
ívet tartoznak aláírni, aminek ellenében szavazatuk számát
feltüntetõ szavazólapot kapnak. A jelenléti ív a közgyûlési
jegyzõkönyv melléklete.
5.9. A közgyûlés határozatképes, ha azon mindkét szekcióban az összes szavazatok több mint 50%-át képviselõ
tag jelen van.
5.10. Ha a közgyûlés nem határozatképes, a 8 napon belüli idõpontra összehívott második közgyûlést – az eredeti
napirenden szereplõ ügyekben – a megjelentek számától és
szavazatától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
5.11. Ha a megjelentek száma a határozatképességet
valószínûsíti, a közgyûlés egyszerû többséggel elnököt választ.
5.12. Az elnök a közgyûlés megnyitása után – a jelenléti
ív alapján – megállapítja, hogy az határozatképes-e. Igenlõ esetben az elnök felhívására a közgyûlés egyszerû többséggel megválasztja a közgyûlés tisztségviselõit: jegyzõkönyvvezetõ, két jegyzõkönyv-hitelesítõ, két szavazatszámláló.
5.13. A közgyûlés hanganyaga digitálisan rögzítésre kerül. A jelenléti íven minden jelenlévõ saját aláírásával is
hozzájárul a hangfelvétel-készítéshez és a hangfelvételt,
mint a jegyzõkönyv elválaszthatatlan részét hitelesnek fogadja el. Ennek alapján a közgyûlés írásbeli jegyzõkönyve
csak az érdemi megállapításokat, határozatokat tartalmazza, benne foglalva a szavazás eredményét, külön feltüntetve a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazókat és a
tartózkodó szavazatok számát. Olyan kérdést napirendre
tûzni, amely a meghívóban nem szerepelt, csak akkor lehet, ha az indítványozó legalább 8 nappal a közgyûlés elõtt
ismertette a kérdést a tagokkal, és a közgyûlésen mindkét
szekciót képviselõ tagok 75%-a részt vesz, és a napirendre
tûzéssel valamennyien egyetértenek.
5.14. A szavazás a szavazólap felmutatásával nyíltan
történik. A határozat akkor tekinthetõ érvényesnek, ha a
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határozati javaslatra leadott szavazatok száma a jelen lévõ
tagok összes szavazatához viszonyítva eléri a törvényben,
illetve a jelen Alapszabályban elõírt egyszerû vagy minõsített többséget.
5.15. A közgyûlésen jelen lévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett mindkét szekciót képviselõ tagok külön-külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi
ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) az igazgatótanácsi tagok díjazásának megállapítása;
c) a felügyelõ bizottsági tagok díjazásának megállapítása;
d) az igazgató és igazgatóhelyettes megválasztása, felmentése.
5.15.1. A közgyûlésen jelen lévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett a kõolaj szekciót képviselõ tagok
külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) a kõolaj szekció által jelölt, választható igazgatótanácsi tagok megválasztása, illetve felmentése;
b) a kõolaj szekció által jelölt, választható felügyelõ bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése.
5.15.2. A közgyûlésen jelenlévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett a földgáz szekciót képviselõ tagok
külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) a földgáz szekció által jelölt, választható igazgatótanácsi tagok megválasztása, illetve felmentése;
b) a földgáz szekció által jelölt, választható felügyelõ
bizottsági tag megválasztása, illetve felmentése.
5.16. A közgyûlés a jelen lévõ tagok együttes egyszerû
többségi szavazata mellett mindkét szekciót képviselõ tagjainak külön-külön egyszerû többségi szavazata szükséges
különösen az alábbi ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) az éves költségvetési javaslat és annak évközi módosítása:
– az üzletpolitikai elvek elfogadása,
– a tárgyévi fejlesztések,
– az éves hitelfelvételi terv,
– éves tagi hozzájárulási mértékek elfogadása és azok
évközi módosításai;
b) az éves beszámoló elfogadása;
c) döntés a Szövetség általi gazdálkodó szervezetek alapításáról, valamint gazdálkodó szervezetekben történõ részesedésszerzésrõl.
5.17. A tagot megilletõ szavazat a Kt. 21. §-a szerint
alapszavazatból és többletszavazatból adódik.
5.17.1. Alapszavazatként minden tagot egy szavazat
illet meg, amely az összes szavazatok 50%-a.
5.17.2. A további 50% többletszavazat úgy kerül felosztásra a kõolaj szekció és a földgáz szekció tagjai között
– három tizedesig számítva –, amilyen mértékben az elõzõ
naptári évben a tagi hozzájárulást megfizették.
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5.17.3. Az igazgatóság március 31-éig minden taggal
tájékoztató jelleggel közli az elõzõ évben fizetett tagi hozzájárulás alapján a tárgyévben a tagot megilletõ szavazatok arányát.
5.17.4. A tagság évközi változásából eredõ szavazatszám-változásokat az igazgatóság a közgyûlést megelõzõen közli a tagsággal.

6.9. Az igazgatótanács saját tagjai közül egyszerû szótöbbséggel választja meg elnökét és annak helyettesét.

6. Igazgatótanács

6.12. Az igazgatótanács határozatait általában egyszerû szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén
az elnök szavazata dönt. Az igazgatótanácsi határozat érvényességéhez szükséges a kõolaj és kõolajtermék készletezéssel kapcsolatos kérdésben az adott szekciót képviselõ
tagok külön egyszerû többségi szavazata, a földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben pedig a földgáz szekciót
képviselõ tagok külön egyszerû többségi szavazata. A Kt.
27. § (2) bekezdése szerinti új igazgatósági tag kijelöléséhez a jelen lévõ tagok kétharmados szavazata szükséges. A
határozat érvényességéhez szükséges továbbá mindkét
szekciót képviselõ tagok kétharmados szavazata.

6.1. Az igazgatótanács az a testületi szerv, amely – a Kt.
és az Fbkt., az Alapszabály és a közgyûlési határozatok keretei között – a Szövetség tulajdonosi, irányítói jogait gyakorolja.
6.2. Az igazgatótanács közzéteszi a közgyûlés határozatait.
6.3. Az igazgatótanács
a) gyakorolja a Kt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogokat,
b) javaslatot tehet a közgyûlésnek az Alapszabály módosítására, a más által tett javaslatot pedig véleményezi,
c) jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a Munkaügyi Szabályzatát,
d) megállapítja a Kt. 8. §-a szerinti eljárás lebonyolítási
rendjét, hatáskörébe tartozó esetekben attól eltérést rendelhet el,
e) megállapítja a Kt. 5. §-a alapján a tárgyévi termékszerkezet-összetételi arányokat, a termékek mennyiségét
és minõségét,
f) meghatározza a kõolajtermék cserék rendszerét és feltételeit,
g) dönt az igazgató által elõterjesztett ügyekben,
h) a közgyûlés részére javaslatot tesz a tagi hozzájárulás évközi változásáról,
i) megvitatja és elõkészíti a közgyûlési határozatot
igénylõ ügyeket,
j) bizottságokat hozhat létre, vagy engedélyezheti létrehozásukat,
k) külsõ szakértõ részére megbízást adhat.
6.4.
6.5. Az igazgatótanács az igazgatótól jelentést kérhet,
és számára utasítást adhat.
6.6. Az éves beszámolót és a tárgyévi költségvetési javaslatot az igazgatótanács határozattal terjeszti a közgyûlés elé.
6.7. Az igazgatótanács tizennégy tagból áll. Hat tagot a
kõolaj szekció jelöltjei közül, négy tagot a földgáz szekció
jelöltjei közül a közgyûlés választ három évre. A további
négy tagja közül kettõ a miniszter, egy a pénzügyminiszter,
egy a Hivatal elnökének képviselõje.
6.8. A közgyûlés a választott igazgatótanácsi tagot
visszahívhatja, a ciklus tartamára új tagot választhat.

6.10. Az igazgatótanács belátása szerint, de legalább
évente kétszer tart ülést. Ügyrendjét maga állapítja meg.
6.11. Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább nyolc tag és ebbõl a mindkét szekció 50%-át képviselõ tag jelen van.

6.13. A határozatok közzétételének és végrehajtásának
módját az igazgatótanács maga határozza meg.
6.14. Az igazgatótanács üléseire – tanácskozási joggal – az igazgatót és helyettesét meg kell hívni. Az igazgatótanács üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni. A jegyzõkönyvet az igazgatótanács elnöke, egy igazgatótanácsi tag
és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.
6.15. Az igazgatótanács tagjait titoktartási kötelezettség terheli a Ptk. 81. § (2) bekezdése szerint.

6/A. Felügyelõ bizottság
6/A.1. A felügyelõ bizottság ellenõrzési jogköre a Szövetség mûködésének, tevékenységének jogszerûségi
szempontból történõ vizsgálatára terjed ki. Ennek körében
köteles megvizsgálni
a) a közgyûlés napirendjén szereplõ minden üzletpolitikai elõterjesztést,
b) minden olyan elõterjesztést, amely a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
c) a költségvetést és a számviteli törvény szerinti éves
beszámolót.
A közgyûlés csak a felügyelõ bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat az a) és a c) pontban foglaltak
esetén.
6/A.2. A felügyelõ bizottság a Szövetség vezetõitõl felvilágosítást, jelentést kérhet, a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelõ bizottság az ellenõrzésekrõl tájékoztatja a Szövetség vezetõit (igazgatótanács
elnöke, vezérigazgató). A felügyelõ bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. A felügyelõ bizottság jogosult
külsõ szakértõt bevonni.
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6/A.3. Ha a felügyelõ bizottság megállapítja, hogy a
Szövetség tevékenysége jogszabályba, a Szövetség Alapszabályába, illetve határozataiba ütközik, jogosult rendkívüli közgyûlést összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni.
6/A.4. A felügyelõ bizottság köteles a tevékenységérõl
a közgyûlésnek és a Kt. 26/A. § (6) bekezdése szerint a miniszternek beszámolni.
6/A.5. A felügyelõ bizottság tagjai a közgyûlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
6/A.6. A felügyelõ bizottság elnöke az igazgatótanács
ülésein jogosult részt venni.
6/A.7. A felügyelõ bizottság hat tagból áll. A felügyelõ
bizottság két tagját a miniszter, egy tagját a pénzügyminiszter delegálja, a további két tagját a kõolaj és kõolajtermék készletezõ szekció, egy tagját a földgázkészletezõ
szekció jelölésére a közgyûlés választja három évre.
6/A.8. A felügyelõ bizottság tagjai maguk közül egyszerû szótöbbséggel választanak elnököt.
6/A.9. A felügyelõ bizottság szükségképpen, de legalább évente kétszer tart ülést. Az ügyrendjét maga állapítja meg és a közgyûlés hagyja jóvá.
6/A.10. A felügyelõ bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag jogosult összehívni.
6/A.11. A felügyelõ bizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Ha a felügyelõ bizottság ügyrendje nem ír elõ meghatározott ügyekben minõsített többséget, a felügyelõ bizottság egyszerû szótöbbséggel dönt.
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
6/A.12. A felügyelõ bizottság üléseirõl jegyzõkönyvet
kell vezetni. A jegyzõkönyvet az elnök és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.

7. Igazgatóság
7.1. Az igazgatóság a Szövetség munkaszervezete.
7.2. Az igazgatóság ügyvezetõje az igazgató, akit akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel
helyettesít. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest a közgyûlés 5 évre választja, akik újraválaszthatóak. Az igazgató és az igazgatóhelyettes a Szövetséggel munkaviszonyban állnak, munkabérüket és béren kívüli juttatásaikat az
igazgatótanács állapítja meg; egyébként az alapvetõ munkáltatói jogokat velük szemben – a visszahívás esetét kivéve – az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az igazgató jogosult a vezérigazgató cím, az igazgatóhelyettes a vezérigazgató-helyettes cím használatára.
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7.3. Az igazgató és az igazgatóhelyettes visszahívására,
kijelölésére és választására a Kt. 27. §-ának (2) bekezdése
az irányadó. Visszahívásra okot adó körülmény különösen, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
a) munkáját hosszabb idõn át az igazgatótanács figyelmeztetése ellenére elhanyagolja,
b) a közgyûlés vagy az igazgatótanács határozatát nem
hajtja végre, illetve attól tudatosan eltérõ intézkedést tesz,
c) az ellenõrzés megállapítása szerint vétkes magatartással kárt okozott,
d) ismételten vagy tartósan megszegi az Alapszabály
elõírásait,
e) bûncselekményt követ el.
7.4. Az igazgató feladat- és hatáskörére nézve a Kt.
28. §-a az irányadó.
7.5. A Szövetséget hatóságok, bíróságok és harmadik
személyek elõtt az igazgató – akadályoztatása esetén az
igazgatóhelyettes – képviseli, akik a Szövetség nevében
aláírásra önállóan jogosultak.
Az igazgató aláírási jogot engedélyezhet továbbá a
munkaszervezet egyes vezetõ munkatársainak úgy, hogy
azok az igazgatóhelyettessel együtt, vagy két felhatalmazott együtt jegyezhesse a Szövetséget.
7.6. Az igazgató terjeszti az igazgatótanács elé a Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Munkaügyi Szabályzat
tervezetét, azok módosításait.
7.7. Az igazgató dönt azokban az ügyekben, amelyek
nem tartoznak valamely vezetõ testület hatáskörébe.
7.8. Az igazgató a Szövetség munkaszervezetének vezetõje, gondoskodik az igazgatótanács által jóváhagyott
Szervezeti és Mûködési Szabályzat végrehajtásáról, a
szervezet munka- és ügyrendjének megállapításáról, és
gyakorolja az alkalmazottakkal szemben a munkáltatói jogokat.
7.9. Az igazgató készíti elõ az igazgatótanácsi és közgyûlési elõterjesztéseket és határozati javaslatokat, és gondoskodik a határozatok közzétételérõl, az illetékesekhez
történõ eljuttatásáról és végrehajtásáról.
7.10. Az igazgató irányítja az igazgatóság operatív
munkáját, a közgyûlési és igazgatótanácsi határozatok keretei között megteszi a szükséges intézkedéseket, megköti
a szerzõdéseket, és gondoskodik azok teljesítésérõl, valamint a Szövetség vagyonának õrzésérõl és jogainak érvényesítésérõl.
7.11. Az igazgató szervezi meg a Szövetség számvitelét, adatszolgáltatását és belsõ ellenõrzését.
7.12. Az igazgató gondoskodik a Kt.-ben és az
Fbkt.-ben, valamint az Alapszabályban meghatározott iratok, elõterjesztések, az igazgatótanács jegyzõkönyveinek
felügyelõ bizottság részére történõ megküldésérõl.
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8. Bizottságok

8.1. Az igazgatótanács a Szövetség mûködése szempontjából fontos szakkérdések (így pl. készletezési, jogi,
költségvetési-pénzügyi, hitel, beruházási stb.) vizsgálata,
a szövetségi gyakorlat értékelése és javaslatok kidolgozása érdekében állandó vagy idõleges munkabizottságokat
hozhat létre, vagy az igazgató számára ilyenek létrehozását engedélyezheti.
8.2. Bizottság alakítása esetén már a szervezéskor tisztázni kell, hogy a felkért személyek közremûködése tiszteletdíj ellenében történik-e, s ezt a felkért személyekkel is
közölni kell. A tiszteletdíj keretösszegét az igazgatótanács
állapítja meg.
8.3. A bizottságok együttmûködnek a Szövetség munkaszervezetével, a munkaszervezet tagjai kötelesek a bizottság által kért információkat rendelkezésre bocsátani.
8.4. Bizottsági javaslatok a munkaszervezet részérõl
nem vehetõk alkalmazásba mindaddig, míg a javaslatot az
igazgatótanács jóvá nem hagyta, és bevezetését el nem
rendelte.

9. A könyvvizsgáló
9.1. A közgyûlés – 3 évi idõtartamra – könyvvizsgálót
választ, és meghatározza díjazását.
9.2. A könyvvizsgáló jogállása, feladat- és hatásköre
azon szabályokhoz igazodik, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló, valamint a számvitelrõl szóló törvény a
könyvvizsgálóra nézve tartalmaz.
9.3. Az igazgatótanács csak a könyvvizsgálói záradékot
is tartalmazó éves beszámolót terjesztheti a közgyûlés elé.
A könyvvizsgálót a közgyûlésre meg kell hívni.
9.4. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a
Szövetség vagyonának jelentõs csökkenése várható, köteles a közgyûlés összehívását kérni. A közgyûlés összehívásának elmaradása esetén a könyvvizsgáló tájékoztatja a
minisztert.

II. Rész
A SZÖVETSÉG MÛKÖDÉSE
10. A kõolaj és kõolajtermék készletezés
10.1. A Szövetség a kõolaj és kõolajtermék biztonsági
készletet a Kt. 3. §-ában foglalt szabályok szerint hozza
létre és tartja fenn, figyelemmel a Kt. 4. §-ában foglalt kivételekre.
10.2. A jelen Alapszabály mellékleteként csatolt táblázat az irányadó arra nézve, hogy a készletek számbavétele-
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kor az egységnyi kõolaj az egyes kõolajtermékeknél milyen mennyiségnek felel meg, és megfordítva (kõolaj-egyenérték). Az immobil vagy fenékkészleteket tartályonként, azok vészminimum szintjén kell számításba és
nyilvántartásba venni.
10.3. A Szövetség által készletezett termékek tárolása
során keletkezõ veszteségek mértéke nem haladhatja meg
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról
szóló törvény felhatalmazása alapján a jövedéki termékek
veszteségnormáiról szóló PM rendelet által meghatározott
értéket.
A Szövetség bértárolási (letéti, rendelkezésre tartási)
szerzõdései keretében törekszik az elõzõekben hivatkozott
rendeletnél szigorúbb normák alkalmazására.
10.4. A tárolást a Szövetség vagy saját tulajdonát képezõ tartályban vagy más tulajdonát képezõ tartályban, szerzõdés alapján végezheti.
A Szövetség letéti, bérleti vagy rendelkezésre tartási
szerzõdés alapján készletez, ha a letéteményes vagy a bérbeadó elkülönített tartályt bocsát rendelkezésre, amelyben
csak a Szövetség tulajdonában álló készlet helyezhetõ el.
A készlet kezelését és õrzését a letéteményes vagy a bérbeadó személyzete végzi. A szerzõdésben elõ kell írni,
hogy a letéteményes vagy a bérbeadó a készletet felhívásra
bármikor köteles kiadni, és meg kell határozni a megengedett veszteség mértékét. Az elhelyezett és visszaadandó
készlet mennyisége alatt mindig a tartályokból kivehetõ
mennyiséget kell érteni. A készletben keletkezõ kárért a
letéteményes vagy a bérbeadó a polgári jog szabályai szerint felel.
10.5. A Szövetség a készletet olyan szerzõdés alapján is
biztosíthatja, amelyben a Szövetség tulajdonát képezõ kõolajat feldolgozó vállalja, hogy rögzített idõpontra, meghatározott mennyiségû terméket állít elõ a Szövetség számára, s azt a rögzített idõponttól mint a Szövetség tulajdonát a 10.4. pont szabályai szerint tárolja. A bérfeldolgozó a
készre jelentés alapján számlázhat, a megengedett veszteséget a készre jelentés napjától kell számítani. A szerzõdés
hibás teljesítése esetén a Szövetség jogosult szankciókat
alkalmazni.
10.6. A 10.4. pont szerinti ügyletekre a Szövetség irányárakat vagy normatívákat adhat ki; a díjak mértékérõl és
feltételeirõl azonban mindig a szerzõdésben kell megállapodni.
10.7. A biztonsági készletet mûködésre engedélyezett,
mûszakilag ellenõrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok elõírásainak megfelelõ, olyan tárolótérben kell raktározni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett kõolaj, illetve kõolajtermék minõségét megõrizze.
A Szövetség kormányközi megállapodás alapján biztonsági készletet tárolhat más tagállam területén, illetve
más állam szervezetei biztonsági készletet tárolhatnak a
Magyar Köztársaság területén.
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10.8. A termékek minõségét legalább évente egyszer
meg kell vizsgáltatni. Vizsgálat alatt az MSZ szerinti teljes
mélységû minõségvizsgálatot kell érteni. Anyagmozgás,
készletfeltöltés esetén – a kitárolás megkezdése elõtt és
feltöltés befejezése után – minden esetben teljes mélységû
minõségvizsgálatot kell végrehajtani. A Szövetség részére
mindig a betárolt minõségû kõolaj, illetve kõolajtermék
álljon rendelkezésre. Ha az elemzés során bebizonyosodik, hogy minõségromlás állt be, intézkedni kell a lecserélésérõl, és ha a minõségromlás oka vétkes magatartás volt,
a felelõsség érvényesítésérõl.

föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra,
hogy a készletezett földgáz mennyiségét megõrizze és a felszíni gázelõkészítést követõen a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minõségben biztosítsa.

10.9. A minõségi vizsgálatokat akkreditált intézetekkel
kell elvégeztetni.

10/A.6. A földgáz biztonsági készlet minõségét legalább
évente egyszer meg kell vizsgáltatni. Vizsgálat alatt az
MSZ szerinti teljes mélységû minõségvizsgálatot kell
érteni.

10.10. A termékek mozgatását úgy kell megszervezni,
hogy ne következzen be minõségromlás a termék kiszállításakor, illetve lecserélésekor.

10/A.5. A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára – a GET által meghatározott engedély nélkül is – földgázt beszerezni (vásárolni) és az Fbkt.
5. §-ának (1) bekezdése szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni.

10/A.7. A földgáz biztonsági készlet vagyonbiztosítása,
illetve biztosíttatása a Szövetség feladata.

10.11. A tárolt készletek vagyonbiztosítása, illetve biztosíttatása a Szövetség feladata.
11. A Szövetség gazdálkodási tevékenysége
10/A. A földgáz készletezés
10/A.1. Az Fbkt. hatálybalépésétõl 2009. december
31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely
megfelelõ mértékû szabad kapacitás rendelkezésre állása
esetén nem lehet kevesebb
a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között
150 millió m3-nél,
b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között
300 millió m3-nél.
A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történõ felhasználását a Hivatal elnöke
saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli.
10/A.2. A 10/A.1. pontban meghatározott idõszakban a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) szerinti hozzáférésre jogosultak az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzat által megszabott határidõig az
elõzõ évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési
igény esetén, annak mértékéig – amennyiben a biztonsági
készlet más tárolóba nem helyezhetõ el – a készlet értékesítésre kerülhet. A földgáz biztonsági készlet e részét a Szövetség szabadon értékesítheti.

11.1. A Szövetség gazdálkodásának kereteit és tartalmát a Kt., az Fbkt. és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.
11.2. A Szövetség gazdálkodásának célja a Kt.-ben és az
Fbkt.-ben meghatározott kötelezettség megfelelõ biztonsággal, a legalacsonyabb költségek mellett történõ teljesítése.
11.3. A Szövetség gazdálkodását a következõ alapelvek
vezérlik:
– nyilvánosság,
– versenysemlegesség,
– versenyeztetés,
– piaczavarás mentes mûködés.

10/A.3. Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben
nem éri el a 10/A.1. pontban meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthetõ tüzelési
célra felhasználható kõolajtermékekkel.

11.4. A Szövetség gazdálkodásának forrásai
A Szövetség folyó költségeit a tagi hozzájárulás fedezi.
A tagi hozzájárulás mértékét az éves költségvetés keretében kell meghatározni.
A tagi hozzájárulásnak fedezetet kell nyújtania:
– a készletek tárolási költségeire,
– a készletek megvásárlása érdekében felvett hitelek
kamataira,
– a Szövetség munkaszervezetének mûködési költségeire,
– a készletek mennyiségi, minõségi paramétereinek
megõrzése érdekében felmerülõ költségekre,
továbbá minden olyan költségre és ráfordításra, melyet a
közgyûlés az éves költségvetés keretében jóváhagy.

10/A.4. 2010. évtõl a földgáz biztonsági készletet mûködésre engedélyezett, mûszakilag ellenõrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok elõírásainak
megfelelõ, olyan – a Magyar Köztársaság területén lévõ –

11.5. A Szövetség a Kt. és az Fbkt. teljesítése érdekében
végrehajtott készlet beszerzéseit, valamint a minõségi követelmények megváltozása miatt szükségessé váló készlet
cseréket alapvetõen hitelbõl finanszírozza.
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A hiteligényt a költségvetés részeként „Hitelfelvételi
tervben” kell kidolgozni, és az éves költségvetés keretében
a közgyûlés hagyja jóvá.
11.6. A jóváhagyott költségvetés teljesítése érdekében a
Szövetség operatív gazdálkodása keretében minden olyan
jellegû jogügyletet létrehozhat, amely elõsegíti a költségvetés teljesítését, ezek között kiemelve:
– A készletezési törvényben elõírt készletek létrehozása, fenntartása, strukturális alakítása, szabványok szerinti
minõségi és mennyiségi megõrzése érdekében külkereskedelmi és belföldi adásvételi szerzõdéseket bérfeldolgozási
és tárolási szerzõdéseket, szállítmányozási szerzõdéseket
köthet.
– Készletei finanszírozásához hitelszerzõdéseket köthet.
– Fizikai szükségletek mértékéig határidõs ügyleteket
köthet az áru- és a pénzpiacokon.
– Az elõírt készletszintet meghaladó készleteket eladhatja, illetve elcserélheti, bérbe adhatja vagy bármely más
módon hasznosíthatja.
11.7. A Szövetség az éves mérlegben kimutatott eredményébõl keletkezõ tõketartalékot a tevékenységéhez
kapcsolódó vállalkozásokban történõ tulajdonszerzésre,
illetve a hitelállományának csökkentésére fordíthatja.
11.8. A Szövetség jogosult tulajdonszerzésre olyan vállalkozásokban, amelyek alapvetõen kapcsolódnak a
Kt.-ben és az Fbkt.-ben meghatározott készletezési feladatok ellátásához. A tulajdonszerzés érdekében a közgyûlés
jóváhagyásával hitelt is felvehet.
A Szövetség tulajdonosi körébe tartozó társaságok mûködése során a Gt. által elõírt tulajdonosi kötelezettségvállalásokat vállalhat, így különösen tulajdonosi kölcsönt adhat, illetve a Társaság hitelfelvétele esetén a szokványos
kötelezettségeket vállalhatja.
11.9. A Szövetség jelentõsebb beszerzéseit, szolgáltatás
igénybevételét, illetve hitelfelvételeit versenyeztetés alapján dönti el. A versenyeztetés feltételeit belsõ utasításban
kell rögzíteni.

12. Költségvetés
12.1. Az igazgatóság a Kt. 30. §-ának (2) bekezdéséhez
igazodva minden év október 31-éig elkészíti a következõ
évre vonatkozó költségvetés javaslatát.
a) A javaslatnak kõolaj és kõolajtermék készlet vonatkozásában az adott évre a Kt. 3. §-a szerint irányadó összmennyiséget termékfajtákra bontva kell tartalmaznia, és
külön-külön csoportosítva kell feltüntetnie az elõirányzott
beszerzéseket és cseréket. A költségvetési javaslatnak a
várható bevételek és kiadások mellett ki kell mutatnia a hiteligényeket is. A javaslatnak alapvetõen az Alapszabály
11.4. pontjához igazodó részletezettségûnek kell lennie és
a tervezett adatok alapján meg kell határozni a termékcso-
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portonkénti hozzájárulás összegét, valamint a javaslat keretében meg kell tervezni a biztonságos mûködéshez szükséges tartalékot is.
b) A javaslatnak földgáz készlet vonatkozásában az
adott évre az Fbkt. 12. §-a szerint irányadó összmennyiséget kell tartalmaznia, és fel kell tüntetnie az elõirányzott
beszerzéseket. A költségvetési javaslatnak a várható bevételek és kiadások mellett ki kell mutatnia a hiteligényeket
is. A javaslatnak alapvetõen az Alapszabály 11.4. pontjához igazodó részletezettségûnek kell lennie.
A költségvetésnek hitelfelvételi tervet is kell tartalmaznia.
12.2. Az igazgatótanács a javaslatot minden évben november 30-áig megvitatja. A javaslat a közgyûlés elé történõ terjesztéséhez a mindkét szekciót képviselõ igazgatótanácsi tagok egyszerû többségû szavazata, továbbá a miniszter, a pénzügyminiszter és a Hivatal igazgatótanácsbeli képviselõinek hozzájárulása szükséges.
Ha a miniszter, a pénzügyminiszter és a Hivatal igazgatótanácsbeli képviselõinek bármelyike a javaslat ellen szavaz, úgy azt átdolgozásra – az ellenvetések egyidejû közlésével – vissza kell adni az igazgatóságnak.
A költségvetési javaslat alapján külön meg kell határozni a kõolajtermék csoportonkénti egységnyi hozzájárulás
értékét, az erre vonatkozó összegszerû javaslat része a
közgyûlési elõterjesztésnek. Indokolt esetben variációk is
készíthetõk.
12.3. Az igazgatótanács az általa elfogadott költségvetést, az azt megalapozó üzletpolitikával jóváhagyásra a
közgyûlés elé terjeszti. A közgyûlés által jóváhagyott költségvetés a Szövetség következõ évi programja.
12.4. A jóváhagyott költségvetés végrehajtását szolgáló
intézkedéseket az igazgató minden külön felhatalmazás
nélkül megteheti, a jogügyleteket megkötheti, minden
esetben mérlegelve a gazdaságossági szempontokat.
12.5. Ha a körülmények változása vagy hatósági intézkedés a tervtõl való eltérést tesz szükségessé, az igazgató
– az igazgatótanács elnökével együttmûködve, annak minisztériumi tagjait tájékoztatva – saját hatáskörében teszi
meg a halaszthatatlan intézkedéseket, de egyben köteles az
igazgatótanács rendkívüli ülését összehívni. A kõolaj és
kõolajtermék, valamint a földgáz biztonsági készlet felhasználásának tervezett intézkedésérõl már a tervezési fázisban értesíteni kell a fentiekben meghatározott tagokat,
ha ezt az adott körülmények lehetõvé teszik. A már megtett
szükségintézkedések jóváhagyása és a jövõben teendõ intézkedések elhatározása az igazgatótanács hatásköre.
12.6. A tagi hozzájárulás Kt. 34. §-ában meghatározott
évközi módosítására a közgyûlés, illetve felhatalmazására
az igazgatótanács jogosult, illetve kötelezett.
12.7. A Szövetség december 31-i fordulónappal a számviteli törvény elõírásai szerint éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót az igazgatóság úgy köteles el-
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készíteni, hogy az a könyvvizsgáló felülvizsgálata, az
igazgatótanács egyetértése után a közgyûlés által a tárgyévet követõ év május 31-éig elfogadásra kerüljön.
12.8. A Szövetség mérlegét és eredménykimutatását – a
számviteli törvény elõírásai szerint – a Kt. 35. §-ában foglalt eltérésekkel kell elkészíteni. Az eredménykimutatás
„egyéb bevételek” sorából azonban a tagok hozzájárulását
-ból-os tételként ki kell emelni, az „adózás elõtti eredmény” sor után pedig „tõketartalékba helyezett” sort kell
beiktatni, a többi sor megszüntetésével.
12.9. A Szövetség köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a kõolaj és kõolajtermék-készletezési,
valamint a földgáz-készletezési tevékenységenként, illetve
azokat a nem készletezési tevékenységeitõl belsõ számvitelében elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében, készletezési tevékenységenként készített mérlegben és eredménykimutatásban oly módon
bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék. A kõolaj és kõolajtermék
készletezésre, illetve a földgázkészletezésre, valamint a
nem készletezési tevékenységre fel nem osztható költségeket, ráfordításokat az egyes tevékenységekkel kapcsolatosan felmerült költségek, ráfordítások arányában kell elszámolni.
12.10. A 16/A.2. pont szerint felhasznált kõolajtermék
miniszteri rendeletben meghatározott ára és a készlet
visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.
13.
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jok és az egyes kõolajtermékek a beszerzést követõen legfeljebb 5 évig tárolhatóak.
15.2. Cserét kell végrehajtani akkor is, ha
a) a termékszabvány megváltozik;
b) valamely készletnél minõségromlás mutatkozik;
c) a készletösszetétel módosítása indokolt.
15.3. A 15.1. pont szerinti rendszeres, valamint a 15.2.
a) és c) pont miatti cseréket költségvonzatukkal együtt az
éves költségvetésben kell elõirányozni. A 15.2. b) pont
szerinti esetben – az igazgató javaslatára vagy jelentése
alapján – az igazgatótanács rendelkezik.
15.4. A kicserélt terméket a Szövetség pályázat útján értékesíti. Ha az értékesítendõ termékbõl a tagok többet kívánnak megvenni, mint amennyi annak mennyisége, a
Szövetség a tagok pénzbeli hozzájárulásával arányosan
osztja el a mennyiséget az igénylõ tagok között. Ha viszont
a tagok igénye kisebb, mint a lecserélendõ mennyiség, a
Szövetség a különbözetet a tagokon kívüli körben is szabadon értékesítheti.
15.5.
15.6. A cserék megszervezése, s ezek során a költségek
minimalizálása és a minõség biztosítása az igazgatóság
feladata. A cserével kapcsolatos költségek – ellenkezõ
megállapodás hiányában – a Szövetséget terhelik.

16. A kõolaj és kõolajtermék biztonsági készlet
felhasználása
16.1. A biztonsági készlet felhasználását a Kt. 8. §
(2) bekezdésében hivatkozott esetekben az igazgatótanács
kezdeményezheti a miniszternél.

14. Kõolaj és kõolajtermék, földgáz beszerzés
14.1. Az elõírt biztonsági készletszint létrehozása érdekében a Szövetség tervszerû beszerzést végez.
14.2. A beszerzés – gazdaságossági szempontok alapján – történhet belföldrõl, importból, de úgy is, hogy a Szövetség kõolajat vásárol és bérfeldolgozási szerzõdés alapján készítteti el a kõolajterméket. A Szövetség szigorú
szerzõdéses feltételek kikötésére törekszik annak érdekében, hogy szállítói az elõírt (és az éves készletezési tervvel
összhangban lévõ) határidõnek eleget tegyenek.
14.3. A Szövetség az általa megkötött szerzõdések keretében gondoskodik a beérkezõ kõolaj és kõolajtermék, valamint a földgáz mennyiségi és minõségi átvételérõl.

15. Csere
15.1. Figyelemmel arra, hogy a hosszabb tárolás a minõség hátrányos változásával jár(hat), a Szövetség gondoskodni tartozik a készletek rendszeres cseréjérõl. A kõola-

16.2. Ha a kérelem jelentõs értékre (volumenre) vonatkozik, de nem sürgõs, az igazgató összehívja döntés végett
az igazgatótanácsot. Ha viszont az intézkedés nemzetgazdasági megítélés alapján sürgõs, a miniszter igazgatótanácsbeli képviselõje – az igazgatótanács elnökével, az
igazgatóval és a Pénzügyminisztérium képviselõjének bevonásával – saját hatáskörében tartozik a kérelmet elõterjeszteni és egyidejûleg tájékoztatja errõl az igazgatótanácsot.
16.3. A kérelemnek tartalmaznia kell mindazon adatokat és információkat, amelyek alapján a miniszter meghatározhatja a felhasználási engedély feltételeit.
16.4. A miniszteri engedély kézhezvétele után az igazgatóság haladéktalanul és a leggyorsabb módon (telefax
stb.) köteles megtenni a megfelelõ intézkedéseket annak
végrehajtására. A végrehajtásról az igazgató tartozik a miniszternek jelentést tenni.
16.5. A Szövetség igazgatósága szervezi, az igazgatótanács pedig ellenõrzi az értékesített készlet pótlására vonatkozó miniszteri rendelkezés végrehajtását.
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16.6. Ha a tag a készletet nem az engedélyben megjelölt
célra használta fel, noha az engedély a felhasználást meghatározott célhoz kötötte, az igazgatótanács – eseti vizsgálóbizottság jelentése és javaslata alapján – szankciót
állapít meg. A határozat ellen a tag keresetet adhat be a
bírósághoz, de ennek a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs.
16.7. A Kt. 8. §-a alapján felhasználásra engedélyezett
készletek értékesítésénél a Szövetség tagjait a Kt.
13. §-ának elõírásai szerint – teljesített tagi hozzájárulásuk
arányában – elõvásárlási jog illeti meg. A miniszter engedélyében rögzített feltételek érvényesítéséért az igazgatóság felelõs.
16.8. A felhasználásra engedélyezett készletet csak belföldi ellátás céljára lehet felhasználni, kivéve azt a készletet, amelyet az ország Nemzetközi Energia Ügynökség
tagságából fakadó kormányzati kötelezettségvállalás miatt
engedélyeztek felhasználni.

16/A. A földgáz biztonsági készlet felhasználása
16/A.1. Az Fbkt. 5. §-ában foglaltak alapján a miniszter
a földgáz biztonsági készlet felhasználását a rendszerirányító kérelmére, illetve a Hivatal kezdeményezésére rendeletével engedélyezi, ha a földgázellátás és -fogyasztás
egyensúlya felbomlik vagy a felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetõségeit, illetve ezek közvetlen veszélye fenyeget. A biztonsági készlet felhasználására vonatkozó szabályokat az elkülönített, tüzelési célra felhasználható kõolajtermékek vonatkozásában is alkalmazni
kell.
16/A.2. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kõolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a
készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben
sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kõolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált hõmennyiségben kifejezett ára.
16/A.3. A földgáz biztonsági készlet felhasználásának
részletes szabályait miniszteri rendelet szabályozza.

17. Kõolaj és kõolajtermék készletezési
tagi hozzájárulás
17.1. A tag a Szövetségnek hozzájárulást fizet. A tagi
hozzájárulás mértékét a Kt. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti termékekre a közgyûlés állapítja meg. A közgyûlés által
termékegységre megállapított összeget kell megszorozni a
behozott mennyiséggel, s az így adódó összeget kell befizetni. Nem kell tagi hozzájárulást fizetni az után a mennyiség után, amely a Kt. 4. §-a alapján mentes a biztonsági
készletképzési kötelezettség alól.
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17.2. Amíg a közgyûlés a tárgyévi mértéket meg nem állapítja, a hozzájárulást az elõzõ évi mérték szerint kell fizetni; a közgyûlési határozatot követõ 30 napon belül a
Szövetség a taggal a különbözetet elszámolja.
17.3. A tagi hozzájárulás bevallásának és teljesítésének
módja az, hogy a tag minden hónap 15. napjáig írásban köteles nyilatkozni a Szövetségnek arról, hogy a megelõzõ
hónapban milyen mennyiségû kõolajat, kõolajterméket
hozott be, illetve helyezett belföldi forgalomba. A nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követõ
hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.
17.3.1. Aki a jövedéki adótörvény rendelkezése szerint
meghatározott nyilvántartás adatai alapján havi összesítést
készít, annak a nyilatkozathoz mellékelnie kell a havi
összesítés vámhatóságnak benyújtott, a vámhatóság által
ellenjegyzett másolati példányát is. Adatszolgáltatásként
elfogadható a jövedéki nyilvántartás havi összesítésébõl
készült olyan kivonat is, amelybõl a tag által a tárgyhóban
behozott, illetve kivitt kõolaj és kõolajtermék mennyisége
megállapítható, amennyiben a jövedéki engedélyes a jövedéki adótörvény elõírásai szerint a vámhatóság felé havi
adatszolgáltatás benyújtására nem kötelezett. A kivonatot
nem kötelezõ ellenjegyeztetni a vámhatósággal.
17.3.2. A tag köteles hozzájárulását adnia ahhoz, hogy a
tárgyhónapban az általa külföldrõl (tagállamból, illetve
harmadik országból) behozott és a rendelkezésére adóraktárba adófelfüggesztéssel betárolt, illetve a rendelkezésére
az adóraktárból végleges rendeltetéssel külföldre (tagállamba, illetve harmadik országba) kiszállított kõolajtermékrõl az adóraktár engedélyes a Szövetség részére a
tárgyhónapot követõ hó 15. napjáig tájékoztatást adjon.
17.4. A tagi hozzájárulás befizetésétõl számított 90 napon belül a Szövetségtõl visszaigényelhetõ a hozzájárulásnak az a része, amelyet a tag a Kt. 4. §-ában meghatározott,
biztonsági készletezési kötelezettség alá nem esõ kõolajtermék mennyisége után fizetett be.
A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez
történõ beérkezésétõl számított 15. napon belül köteles teljesíteni.
17.5. A visszautaláshoz a behozatalt végzõnek a következõ tartalmú, cégszerû aláírással ellátott igénylõlapot kell
benyújtania:
a) a behozatalt végzõ tag neve, székhelye és adószáma;
b) a behozatalra vonatkozó, a vám-, illetve jövedéki jogszabályok szerinti kísérõ okmány száma;
c) a behozott termék vámtarifaszáma, árumegnevezése,
nettó tömege;
d) a behozott termék kiszerelése (kiskereskedelmi, hordós, tankautós, vasúti tartálykocsis, tankhajós, egyéb);
e) a behozatalhoz felhasznált Szövetségi igazolás
száma;
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f) a banki átutalással teljesített tagi hozzájárulás összege, a befizetés azonosításához szükséges adatok, számlavezetõ bank, bankszámlaszám (amennyiben a tag teljesítését követõen ezek az adatok a Szövetség nyilvántartásaiból nem azonosíthatóak);
g) a visszaigénylés jogcíme [a Kt. 4. § (1)–(3) bekezdése
vagy egyéb jogcím pl. vámhivatal határozatának módosítása, helyesbítése].
17.6. A visszaigénylés jogosságát igazoló okmányokat,
bizonylatokat eredetiben kell a Szövetségnek bemutatni az
igénylõlap benyújtásakor. Az okmányokról a Szövetség
másolatot készít, és azt csatolja az igénylõlaphoz. Abban
az esetben, ha az eredeti okmányok, bizonylatok bemutatásának az igénylõlap benyújtásának idõpontjában akadálya van, a tag cégszerû aláírásra jogosult képviselõi nyilatkozhatnak arról, hogy a másolatok mindenben megfelelnek az eredeti okmányoknak, illetve bizonylatoknak. Nyilatkozatukban vállalni kell azt is, hogy az eredeti okmányokat, bizonylatokat 5 évig megõrzik, és azokat a Szövetség által megbízott ellenõrök által végzett vizsgálat során,
a vizsgálatot végzõk rendelkezésére bocsátják.
17.7. A tagi hozzájárulás Kt. 4. §-a (2) bekezdésének
a) pontja alapján történõ visszautalásához a tagnak az
igénylõlaphoz mellékelnie kell a következõ okmányokat:
a) saját számlás behozatal esetében a behozatalt végzõ
végfelhasználó nyilatkozatát, bizományos ügylet esetében
a bizományos és a megbízó végfelhasználó együttesen tett
nyilatkozatát a behozott kõolajtermék felhasználásának
módjáról, megjelölve az alkalmazott technológiát, a felhasználó telephelyét (cím, telepvezetõ neve és telefonszáma), a telephely használatának jogcímét;
b) a behozatalhoz kapcsolódó vám-, illetve jövedéki
szállítási okmányokat;
c) a beszerzéssel kapcsolatos számlákat;
d) a behozott kõolajtermékekre vonatkozó, a gyártó által kiadott és a vámhivatal által lebélyegzett minõségi bizonylatokat;
e) a telephelyre történt betárolás és a megjelölt célra történt felhasználás bizonylatait.
17.8. A tagi hozzájárulás Kt. 4. §-a (2) bekezdésének
b) pontja alapján történõ visszautaláshoz a behozatalt végzõnek a kitöltött igénylõlaphoz a következõ okmányokat
kell bemutatnia, illetve mellékelnie:
a) saját felhasználásra ömlesztett áruként (tankautóban,
tartálykocsiban, tankhajóban, hordóban) behozott kõolajtermék esetében a behozatalt végzõ végfelhasználó nyilatkozatát, bizományos ügylet esetében a bizományos és a
megbízó végfelhasználó együttesen tett nyilatkozatát a behozott kõolajtermék felhasználásának módjáról, megjelölve a felhasználó telephelyét (cím, telepvezetõ neve és telefonszáma), a telephely használatának jogcímét, a telephelyre történt betárolás bizonylatait, vámokmányokat, a
beszerzéssel kapcsolatos számlákat és a behozott kõolaj-
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termékre vonatkozó, a gyártó által kiadott és a vámhivatal
által lebélyegzett minõségi bizonylatokat;
b) ömlesztett áruként behozott kõolajterméknek a behozatalt végzõ saját üzemében a kiskereskedelmi forgalom
számára (5000 ml ûrtartalmat vagy 5000 g nettó tömeget
nem meghaladó kiszerelésben, roncsolásmentesen nem
nyitható, a kereskedelemben szokásos csomagolási felirattal ellátott göngyölegben) történõ kiszerelése esetében
vámokmányokat, illetve jövedéki szállítási okmányokat, a
vámkereskedelmi szerzõdéseket, számlákat, a behozott
termékre vonatkozó, gyártó által kiadott minõségi bizonylatokat, a kiszerelõ telephely megjelölését és használatának jogcímét, a telephelyre történt be- és kitárolás bizonylatait, amelyek bizonyítják, hogy az ömlesztett áruként
behozott kõolajtermék kiszerelve került belföldi forgalomba;
c) kõolaj belföldi feldolgozásával gyártott és nem energetikai célra, hanem vegyipari alapanyagként vagy ipari
segédanyagként értékesített kõolajtermék esetében a Kt.
4. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján történõ visszaigényléshez benyújtandók a gyártó, illetve forgalmazó és a
felhasználó közötti átadás-átvétel okmányai, a felhasználó
általi betárolás és a vegyipari célra történt felhasználás
dokumentumai, a jövedéki elszámolás vámhivatal által
ellenjegyzett okmányai;
d) a nemzetközi forgalomban közlekedõ légi jármû üzemeltetésére felhasznált kõolajtermék után történõ visszaigényléshez benyújtandók a gyártó, illetve forgalmazó és a
felhasználó közötti átadás-átvétel okmányai, a felhasználó
általi betárolás és a Kt. 4. § (3) bekezdésében foglalt célra
történt felhasználás dokumentumai, a jövedéki elszámolás
vámhivatal által ellenjegyzett okmányai.
17.9. A visszatérítést kérõ tag kötelezettsége, hogy a behozott kõolajtermék jogszerû felhasználásának ellenõrzéséhez a Szövetség ellenõre számára a szükséges feltételeket (ideértve a helyszíni szemlét is) biztosítsa.
17.10. A tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a
kiviteltõl számított 90 napon belül levonhatja az olyan behozott kõolaj és kõolajtermék mennyiség utáni befizetését,
amelyet külföldre kivitt (exportált, illetve tagállamba kiszállított). A behozott kõolaj feldolgozásából származó – a
törvény hatálya alá tartozó – kõolajtermék külföldön történt értékesítése esetén a visszaigényelhetõ tagi hozzájárulást kõolajtermékre érvényes tagi hozzájárulás alapján kell
elszámolni.
17.11. A tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve
levonásának jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok,
nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlõen köteles
igazolni. A visszaigénylés és a levonás együttes összege
éves szinten nem haladhatja meg a tag által befizetett tagi
hozzájárulás összegét.
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17.12. A Szövetség követeléseinek behajtására és elszámolására a Kt. 36/A. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
17.13. A Szövetség legkésõbb a nyilatkozat és a befizetés beérkezését követõ 5. napon belül tartozik kiadni a tagnak a Kt. 40. §-ában elõírt igazolást. Sürgõsség esetén, ha
a tag a befizetés (saját megterhelése) megtörténtét igazolja, az igazolást telefaxon kell kiadni; ezt azonban a szokásos módon (ajánlott levélben) meg kell ismételni.
17.14. Az igazolás kiadását a Szövetség vagyoni biztosíték adásához kötheti, ha a behozni kívánt kõolaj, kõolajtermék után fizetendõ tagi hozzájárulás összege ezt indokolja, vagy ha az igazolást új tag kéri. A tag új tagnak minõsül az elsõ behozatalt követõ egy naptári évig. A vagyoni biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a biztosíték az igazolás alapján behozható kõolaj vagy kõolajtermék után fizetendõ tagi hozzájárulás összegére fedezetet
nyújtson.
17.15. A Szövetség feladatainak ellátásához szükséges
bevételek biztosítása érdekében az igazolás kiadását vagyoni biztosíték adásához kötheti, különösen, ha
a) az igazolást az Alapszabály meghatározása szerint
„új tag” igényli,
b) az 1 hónapra igényelt igazolások alapján fizetendõ
tagi hozzájárulás összege az 1 000 000 Ft-ot meghaladja,
c) az igényelt és a korábban kiadott még el nem számolt
igazolások alapján a Szövetség bankszámlájára még be
nem fizetett tagi hozzájárulás összege a 2 000 000 Ft-ot
meghaladja,
d) az igényelt igazolások alapján fizetendõ tagi hozzájárulás összege a tag alaptõkéjét vagy törzstõkéjét meghaladja,
e) a tag a Kt.-ben és/vagy az Alapszabályban rögzített
adatszolgáltatási, nyilvántartási tagi hozzájárulás fizetési
kötelezettségét nem teljesítette,
f) a Szövetség a feladatainak ellátásához a bevételek
biztosítása érdekében azt szükségesnek ítéli.
17.16. A vagyoni biztosíték mértéke az igényelt és a korábban kiadott még el nem számolt igazolások alapján fizetendõ, a Szövetség bankszámlájára még be nem fizetett
tagi hozzájárulás összegével egyezik meg.
17.17. A vagyoni biztosíték az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet óvadék jogcímén készpénz,
vagy belföldi székhelyû bank által vállalt bankgarancia.
Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni.
17.18. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében
a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtérõl szóló
más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni.
17.19. A vagyoni biztosítékként elfogadható bankgaranciát belföldi székhelyû bank adhatja ki, mely bankgarancia
forintban megadott meghatározott összegrõl szól, határozott
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idõtartamra érvényes, és kedvezményezettként a Magyar
Szénhidrogén Készletezõ Szövetség van megnevezve.
17.20. A Szövetség azt a bankgaranciát fogadja el vagyoni biztosítékként, amelyben a bank kötelezettséget vállal a tagi hozzájárulás befizetésérõl szóló határozat megküldésével egyidejûleg benyújtott igénybejelentés feltétel
nélküli, legkésõbb 3 banki napon belüli teljesítésére.
17.21. A Szövetség által elfogadható bankgarancia érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy az a Kt.
38. §-ának (2) bekezdése szerint fizetendõ tagi hozzájárulás esedékességét legalább 30 nappal meghaladja.
17.22. A bankgaranciának tartalmaznia kell a bank nyilatkozatát arról, hogy garanciavállalási kötelezettségének
határidõ elõtti visszavonásáról hitelt érdemlõ módon köteles értesíteni a Szövetséget, és a garanciavállalási kötelezettség alól a bank csak a Szövetség írásbeli hozzájárulása
esetén mentesül.
17.23. A vagyoni biztosíték visszajár, ha a behozatalt
végzõ tag a törvényben meghatározott nyilatkozattételi és
fizetési kötelezettségének eleget tett, a Szövetséggel elszámolt és a biztosíték nyújtásának idõpontjában hiányzó feltételeket a tag teljesítette. Ha a vagyoni biztosíték indokoltsága megszûnik, akkor a visszafizetésrõl vagy a bankgarancia felszabadításáról a Szövetség attól a naptól számított 15 banki munkanapon belül köteles gondoskodni,
amikor a tag az erre vonatkozó igazolásokat az igazgatóságnál teljeskörûen benyújtotta. A Szövetséget a részére
nyújtott vagyoni biztosíték után kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A biztosíték elfogadásáról, az igazgatótanács irányelvei szerint, az igazgatóság dönt.
17.24. A Szövetség általában negyedévenként egyezteti
a tagokkal a hozzájárulási befizetések összegét. Ettõl függetlenül azonban, szükség esetén, a Szövetség eseti egyeztetést is kezdeményezhet; a tag köteles ebben rendelkezésre állni és részt venni.
17.25. A behozatalhoz szükséges igazolás nem adható
ki annak a tagnak, melynek irányító, ellenõrzõ szervezete,
illetve tulajdonosi összetétele akár részben azonos egy
olyan másik tag irányító, ellenõrzõ szervezetével, tulajdonosi összetételével, melynek tartozása van a Szövetség
felé, mindaddig, amíg a tartozás megfizetésre nem kerül.
17.26. A cég adataiban történõ jelentõs változás esetén,
az új adatok cégbírósági és egyéb hatóságoknál (VPOP,
APEH, GKM) történõ átvezetésének megtörténtéig a tag
új tagnak minõsül, és a Szövetség igazgatóságának a
17.14. és 17.15. pontban rögzítetteket kell alkalmaznia, ha
a tag nem tesz eleget a 18.1. pontban írott kötelezettségének. Jelentõsnek minõsülnek az alábbi adatokban bekövetkezõ változások:
a) székhely,
b) telephely,
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c) fióktelep,
d) választott tisztségviselõk személye,
e) tagok, tulajdonosok személye,
f) jövedéki engedély módosítása, visszavonása, visszaadása stb.

17/A. Földgáz készletezési tagi hozzájárulás
17/A.1. A tag a Szövetségnek hozzájárulást fizet. Tagi
hozzájárulást kell fizetni, ha
a) a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít,
b) a közüzemi nagykereskedõ a közüzemi fogyasztónak
földgázt értékesít,
c) a földgázkereskedõ a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít,
d) a földgáztermelõ közvetlenül a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít,
e) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be harmadik országból,
f) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be az Európai
Unió tagállamából.
17/A.2. A tagi hozzájárulás megfizetése a 17/A.1.
a) pontja esetében a közüzemi szolgáltatót, b) pontja esetében a közüzemi nagykereskedõt, c) pontja esetében a földgázkereskedõt, d) pontja esetében a földgáztermelõt, e) és
f) pontja esetében a feljogosított fogyasztót terheli.
17/A.3. A tagi hozzájárulás alapja a 17/A.1. a)–d) pontja
esetén az értékesített, az e)–f) pontja esetén a vásárolt vagy
importált földgáz hõmennyisége gigajoule-ban mérve.
17/A.4. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség
a) a 17/A.1. a)–d) és f) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés idõpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b) a 17/A.1. e) pontja esetében a belföldi forgalom számára történõ vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára
vámkezelt mennyiségre
vonatkozik.
17/A.5. Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára vásárolt földgáz után.
17/A.6. A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások
között köteles elszámolni.
17/A.7. A tag minden hó 15-éig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelõzõ hónapban
mennyi volt az Fbkt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz hõmennyisége.
A Szövetség felhívására a tag köteles minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, amely a
tagi hozzájárulás teljesítésének ellenõrzéséhez szükséges.

4157

17/A.8. A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a
tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség összegét, és azt a következõ hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.
17/A.9. A Szövetség igazolást állít ki a tagok részére a
fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésérõl.
17/A.10. A tagi hozzájárulás mértékét a közgyûlés a
költségvetés keretében állapítja meg.
17/A.11. A tagi hozzájárulás fizetésének kezdõ idõpontja 2007. január 1.

18. Adatszolgáltatások
18.1. A Szövetség tagjai kötelesek haladéktalanul, de
legkésõbb a következõ igazolás igényléséig írásban bejelenteni a cég adataiban történt minden változást. A bejelentés elmulasztása esetén a Szövetség jogosult a kõolaj és
kõolajtermék készletezési taggal szemben a 17.26. pont
szerint eljárni.
A Szövetség – munkájának megalapozása érdekében –
információkat kérhet tagjaitól piaci tapasztalataikról és a
jövõre vonatkozó elképzeléseikrõl. Az e körben adott tagi
nyilatkozatokhoz jogi következmény nem fûzõdik. A tagok
által adott nyilatkozatokat a Szövetség zártan köteles kezelni, amely nyilatkozatok tartalma – az adott tag kérése
alapján – üzleti titoknak minõsül, így azt a Szövetség a nyilatkozatot tevõ tag elõzetes írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra nem hozhatja és harmadik féllel nem közölheti, kivéve a Hivatal, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
részére törvényen alapuló adatszolgáltatást. Ezen kötelezettség megsértésébõl eredõ károkért a Szövetség felel.
18.2. A Szövetség – ugyanezen célból – kapcsolatot tart
a hatóságokkal, kamarákkal és a kõolaj és földgáz iparhoz
kapcsolódó, illetve kereskedelemmel foglalkozó más szervezetekkel.
18.3. A Szövetség információit – kivéve az államtitoknak, szolgálati vagy üzleti titoknak minõsülõ információt –
tagjai számára hozzáférhetõvé teszi.
18.4. A Szövetség a miniszter által megkívánt körben és
módon adatszolgáltatást teljesít a GKM számára.
18.5. A Szövetség földgáz készletezési tagok részére kiállított, a 17/A.9. pontban meghatározott igazolásokról tájékoztatja a Hivatalt, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt és
a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát.

19. Ellenõrzés
19.1. A Szövetség munkaszervezetében önálló ellenõrzõ egység mûködik a Kt. 42–43. §-ában elõírt feladat

4158

MAGYAR KÖZLÖNY

ellátása végett. Az ellenõrzés során megállapított rendellenességek szankcionálása és/vagy megszüntetése érdekében az igazgatóság vagy – ha az indokoltnak látszó
intézkedés elhatározása igazgatótanácsi hatáskörbe tartozik – az igazgatóság javaslatára az igazgatótanács intézkedik.
19.2. A miniszter megbízása alapján az ellenõrzõ egység a Kt. 43. §-a szerinti vizsgálatot is lefolytatja, ebben az
esetben jelentését a miniszternek teszi meg.
19.3. A Szövetség folyamatos munkakapcsolatot tart
fenn a vámhatósággal, illetve az adóhatósággal az adatok
egyeztetése érdekében a Kt. 40/A. §-a alapján, valamint a
Hivatallal a földgáz értékesítõ, illetve behozatali tevékenységek vonatkozásában.
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Kõolajtermék-csoportok mennyiségi egységére
vonatkozó átszámítási arányok a biztonsági készletek
számbavételekor és nyilvántartásában (Kõolaj = 1,0)
Kõolajtermék-csoportok

Átszámítási arányok

Benzinek
Gázolajok, tüzelõolaj, illetve sugárhajtómûvek
üzemanyaga
Fûtõolajok

1,065
1,065

1,065

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

19.4. Az ellenõrzõ egység a tárolóknál mennyiségi, minõségi ellenõrzést végezhet, továbbá vizsgálja, hogy a tárolás módja mûszaki, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tulajdonvédelmi szempontból megfelelõ-e.
19.5. Az esetleges olyan bejelentést, amely szerint az országba az elõírt törvényes út megkerülésével a Kt. hatálya
alá tartozó termék érkezett volna, az ellenõrzõ egység
nyomban közli az illetékes vámhatósággal.
19.6. Az ellenõrzési tevékenység során feltárt információkat a Szövetség zártan köteles kezelni, így azt a
Szövetség az adott tag elõzetes írásbeli engedélye nélkül
nyilvánosságra nem hozhatja és harmadik féllel nem közölheti, kivéve a Hivatal, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága részére törvényen alapuló adatszolgáltatást. Ezen kötelezettség megsértésébõl eredõ károkért a
Szövetség felel.

Az Országos Választási Bizottság
16/2006. (IV. 28.) OVB
állásfoglalása
egyes, a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvényben szabályozott határidõk
tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §
(4) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva egyes, a Ve.-ben szabályozott határidõk tárgyában az
alábbi
állásfoglalást

20. Felügyelet
20.1. A Szövetség felügyeletét a miniszter látja el. A miniszter felügyeleti jogkörében:
a) jóváhagyja a Szövetség Alapszabályát és annak módosítását,
b) a Szövetség testületeinek jogszabálysértõ határozatát
megsemmisítheti, és a Szövetség testületét új eljárásra utasíthatja,
c) energiaellátási válsághelyzetben, vagy ha a Szövetség feladatának nem tesz eleget, a Szövetséget közvetlen
irányítása alá vonhatja,
d) a Szövetségtõl tájékoztatást kérhet és a Szövetségnek
jelentési kötelezettséget írhat elõ,
e) a Szövetség irataiba betekinthet.
20.2. A miniszter a Kt. 43. § (1) bekezdése alapján
– megbízott ellenõrök útján – ellenõrzést végezhet.
20.3.

adja ki:
A Ve. 78. §-a szerint:
„78. § (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
... c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.”
A Ve. 97/A. §-a szerint:
„(1) Az országgyûlési egyéni választókerületi választási
bizottság a 73/A. § (4) bekezdése szerinti, a külképviseleti
szavazólapokat tartalmazó belsõ borítékokat – azok felbontása nélkül – szállítóborítékba zárja, amelyen fel kell
tüntetni az abban elhelyezett belsõ borítékok számát. A
szállítóborítékot az országgyûlési egyéni választókerületi
választási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik, továbbá
elnöke bélyegzõlenyomattal is ellátja. Az országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottság a szállítóborítékban elhelyezett belsõ borítékok számát külön jegyzõkönyvben rögzíti. Az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke a szállítóborítékot és a
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jegyzõkönyv egy példányát az országgyûlési egyéni választókerület székhelyén lévõ, az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság által kijelölt szavazókör
szavazatszámláló bizottsága elnökének adja át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság
a külképviseleti szavazólapokat tartalmazó borítékokat
– azok felbontása nélkül – összekeveri a szavazókörben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokkal.
(3) A szavazás második fordulójában az (1) bekezdése
szerinti szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárása
után lezárja az urnát úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani. Az
urnát a szavazatszámláló bizottság az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottságnak adja át, amely
gondoskodik annak biztonságos õrzésérõl.
(4) A szavazás második fordulójában az országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottság legkésõbb a
magyarországi szavazást követõ 6. napon az urnát és a
73/A. § (4) bekezdése szerinti szavazólapokat tartalmazó
borítékokat átadja az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottságnak, amely a jelen §-ban és – a 76. § kivételével – a IX. fejezetben foglalt feladatokat haladéktalanul ellátja.”
A Ve.-ben a szavazás napjától számított határidõk
szerinti cselekmények (például a választási plakátok eltávolítása stb.) megtételére elõírt határidõket a jogerõs
eredménnyel lezárt szavazás napjához viszonyítva kell
számítani. Emiatt a határidõk a szavazás megismétlésére irányuló jogorvoslati eljárás alatt függõben vannak,
mely függõ helyzet a jogorvoslati eljárás befejezésével
szûnik meg.
A Ve. 97/A. § (4) bekezdésében foglalt eljárási cselekmények elvégzésére vonatkozó határidõt a törvény szintén
a szavazás napjához viszonyítva határozza meg. Így, ha
jogorvoslati kérelem a szavazás megismétlését célozza, a
Ve. 97/A. § (4) bekezdésében szereplõ feladatokat is csak
a jogorvoslati eljárás eredményének függvényében lehet
elvégezni.
A fentiek értelmében, ha a külképviseleti szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazókört érintõen a szavazás
megismétlése iránt jogorvoslati eljárás indul, az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke
mindaddig nem adja át a külképviseleti szavazólapokat a
megszámlálásukra kijelölt szavazatszámláló bizottságnak,
amíg a jogorvoslati eljárás jogerõsen le nem zárul.
Ha a szavazás megismétlésére kerül sor, a jogorvoslati
eljárás jogerõs lezártát követõen az országgyûlési egyéni
választókerületi választási bizottság elnöke és a szavazatszámláló bizottság a külföldön leadott szavazatokat illetõen az elsõ fordulóban követett gyakorlatnak megfelelõen
jár el.
Amennyiben a jogorvoslati eljárásban hozott jogerõs
döntés alapján a szavazást nem kell megismételni, és a
döntés jogerõre emelkedésének idõpontjára a Ve.
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97/A. § (4) bekezdésében foglalt határidõ már lejárt, az
országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke a külképviseleti szavazólapok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottságnak haladéktalanul átadja a külképviseleti szavazatokat, és a bizottság
elvégzi a Ve. 97/A. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
Ezt követõen nyílik lehetõség a Ve. 98. § szerinti eredménymegállapításra.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium
pályázati felhívása
az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter hatáskörébe tartozó egyes szociális
szakképzések szakmai vizsgaszervezési jogának
megszerzésére
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet
alapján pályázatot hirdet az alábbi – Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ – szociális szakképesítések vizsgaszervezési jogának az elnyerésére:
– gyermekgondozó-nevelõ,
– jelnyelvi tolmács,
– nevelõszülõ,
– szociális gondozó,
– szociális segítõ,
– szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ.
A vizsgaszervezési jogot elnyerõ pályázó vizsgajoga,
valamint vizsgáztatási kötelezettsége kiterjed az alapképzésen túl a rész-szakképesítésekre, elágazó és ráépülõ
szakképesítésre, valamint a 3. számú mellékletben szereplõ szakképesítésekre is.
I. A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a jogi személyiséggel rendelkezõ intézmény vagy egyéni vállalkozó, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
– a pályázat kiírásának idõpontját megelõzõ 5 évben
legalább három, a jelnyelvi tolmács esetén legalább két
képzést szervezett azon szakképzés(ek)bõl, amely(ek)re
pályázatot nyújt be,
– szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
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nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és a
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,
– azon szakképesítés, amelynek a vizsgaszervezési jogára a pályázatot benyújtja, szerepel az elõzõ pontban szereplõ nyilvántartásról kiadott regisztrációs tanúsítványban,
– eleget tett az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerinti – a
tevékenységérõl szóló kétéves – beszámoló-készítési kötelezettségének,
– nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
– nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási
eljárás alatt,
– vállalja, hogy a vizsgaszervezéssel összefüggõ jogszabályi rendelkezéseket betartja, valamint felkérés esetén
a vizsgáztatást megszervezi az adott régióban,
– az Fktv. szerint akkreditált.
II. A pályázattal kapcsolatos követelmények
a) Formai követelmények:
– a pályázati felhívás mellékletét képezõ pályázati
adatlap pontos és teljes körû kitöltése, valamint 4 példányban történõ megküldése,
– a pályázati adatlapon szereplõ igazolások, dokumentumok csatolása,
– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések betartására, valamint a megpályázott régióban és szakképzések esetén a
szakmai vizsgáztatási tevékenység végzésére vonatkozó
nyilatkozat megtétele.
A fentiekben elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség. Az adatlap hiányos kitöltése,
vagy a formai követelmények között felsorolt, a pályázat
kötelezõ mellékletét képezõ igazolások, dokumentumok
hiánya esetén a pályázat formai hibásnak minõsül, és érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
b) Tartalmi követelmények:
Vizsgaszervezési jogot csak azon jogi személyiséggel
rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók szerezhetnek, akiknek a megpályázott szakképzés tekintetében tapasztalatuk van és rendelkeznek a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételekkel. A pályázatnak tartalmi szempontból az erre vonatkozó, alábbi információkat
kell tartalmaznia:
– a megszervezett, valamint a folyó képzések adatokon
alapuló bemutatását, feltüntetve az infrastrukturális, tárgyi, személyi és terepintézményi feltételeket,
– a képzõhely által alkalmazott minõségbiztosítási
rendszer leírását,
– a szakmai vizsga szervezésével kapcsolatos eddigi,
illetve tervezett tevékenység feltételeinek ismertetését, a
pályázati adatlapon megadott szempontok alapján,
– a pályázatban szereplõ szakképzés(ek) és régió kiválasztásának szakmai indokait.
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III. A pályázati eljárás rendje, az elbírálás értékelési
szempontjai és módszere
A pályázatot az 1. számú mellékletként szereplõ adatlapon 4 példányban a csatolandó mellékletekkel az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
Pénzbeli Ellátások Fõosztályára kell postai úton benyújtani (Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.).
Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékenységét több statisztikai régió területén is el kívánja látni,
mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot kell benyújtania. Ebben az esetben a közhiteles mellékleteket
csak az egyik pályázathoz kell csatolni. A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban is csatolhatók, azonban
a pályázaton fel kell tüntetni, hogy mely régióra benyújtott
pályázathoz csatolta a közhiteles mellékleteket.
A pályázó bírálati díjat köteles fizetni, amelynek összege – pályázatonként – 26 000 Ft, azaz huszonhatezer forint. A bírálati díjat a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000283841-00000000 számú számlájára kell befizetni. A
befizetési csekken vagy az átutalás közlemény rovatában
fel kell tüntetni a rendeltetésének célját: „vizsgaszervezési
jog”.
A pályázat benyújtásának határideje 2006. május 30.,
amelyet a postai dátumbélyegzõ igazol. A határidõ után
postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság
idõtartama: 2006. július 30.–2010. június 30.
A pályázatok elbírálására az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter a szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium képviselõibõl
bíráló bizottságot hoz létre.
A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül
azok nyernek vizsgaszervezési jogosultságot, amelyek a
tartalmi követelmények alapján biztosítani tudják a szakmai vizsga igény szerinti megszervezéséhez szükséges feltételeket és a 2. számú melléklet szerinti értékelés során
legalább 75 pontot elérnek.
A pályázat elbírálásának határideje 2006. július 15. A
szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézményeket, valamint azon szakképesítések és régiók megnevezését,
amelyekre a vizsgáztatási jog kiterjed, valamint a jogosultság idõtartamát az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter rendeletben határozza meg.
A pályázati adatlap az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium honlapjáról letölthetõ:
http://www.icsszem.hu. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást a 06 (1) 475-5796 telefonszámon lehet kérni Kádár Magdolna vezetõ-fõtanácsostól.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlõségi Minisztérium
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1. számú melléklet
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Iktatószám: ....... – ...... /2006.
Érkezett: 2006. .............. hó ......... nap
PÁLYÁZATI ADATLAP
az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter
hatáskörébe tartozó egyes
szociális szakképzések vizsgaszervezési jogának megszerzésére
Beküldési határidõ: 2006. május 30.
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI
A pályázó
neve: ...................................................................................................................................................................................
székhelye: megye: ...............................................................................................................................................................
település: ....................................................... utca: ................................................................. hsz. ...........
jogállása (aláhúzással kérjük jelölni):

–
–
–
–
–

felsõoktatási intézmény
szakközépiskola, szakiskola
regionális munkaerõ-fejlesztõ és -képzõ központ
gazdasági társaság
egyéni vállalkozó

adószáma: ..................................................
Rendelkezik-e az Fktv. 12. §-a szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal:
Igen

Nem

A vezetõ neve, beosztása: ..................................................................................................................................................
Telefon: ...... / .................. Fax: ..... / ............... E-mail: .........................
A témafelelõs
neve, beosztása: ..................................................................................................................................................................
Telefon: ...... / ................ Fax: ..... / .................... E-mail: ........................

II. A PÁLYÁZAT ÁLTAL ÉRINTETT SZAKKÉPZÉS ÉS RÉGIÓ
Szakképzés
típusa

Gyermekgondozó-nevelõ
Jelnyelvi tolmács
Nevelõszülõ
Szociális gondozó
Szociális segítõ
Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

NyugatDunántúl

KözépDunántúl

DélDunántúl

KözépÉszakÉszak-Alföld
Magyarország Magyarország

Dél-Alföld
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– A pályázott szakképzés típusát és a régiót *-gal kell bejelölni!
– A fenti táblázatban megjelölt statisztikai régión kívül nyújtott-e be más régióra is pályázatot:
Igen
Nem
Ha igen, melyik régióra: .....................................................................................................................................................
A közhiteles mellékletek a ........................................... statisztikai régióra benyújtott pályázathoz kerültek csatolásra.

III. SZAKMAI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA
1. A pályázó szociális szakképzéssel kapcsolatos eddigi tevékenysége
a) a pályázó által szervezett képzések száma, valamint az azon részt vevõ tanulók, hallgatók száma az elmúlt 5 évre
visszatekintve,
b) a személyi feltételek ismertetése, feltüntetve a szaktantárgyakat oktatók képesítését tantárgyanként,
c) az elméleti oktatáshoz rendelkezésre álló eszközök, infrastruktúra, valamint a gyakorlati oktatáshoz meglévõ tárgyi, terepintézményi feltételek (eszközök, demonstrációs terem, számítógépterem stb.) bemutatása.
Ha a pályázat több szakképzés szakmai vizsgáztatására irányul, akkor szakképesítésenként kell a személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételeket, valamint a gyakorlóterepeket bemutatni (legfeljebb 1 oldal).
2. A képzõhely által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírása (legfeljebb fél oldal).
3. A szakmai vizsga szervezéséhez szükséges feltételek:
a) a korábban megszervezett szakmai vizsgák, valamint vizsgázók száma (a saját hallgatók, tanulók részére, valamint
szerzõdés alapján végzett vizsgára való bontásban),
b) azon pályázók esetén, amelyek már szerveztek szakmai vizsgát, a vizsga szervezését végzõ egység bemutatása
(szakmai vizsgát még nem szervezett pályázók esetén, az erre vonatkozó elképzelés leírása, feltüntetve az alkalmazott
ügykezelési és titoktartási szabályzatok betartását biztosító feltételeket),
c) a szakmai vizsga szervezésért közvetlenül felelõs személy iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetése,
d) a vizsga szervezéséhez szükséges infrastrukturális feltételek (pl. tanterem, számítógépterem stb.), valamint azon
terepintézmények bemutatása, amelyek a szakmai vizsga gyakorlati részénél a vizsga helyszínéül szolgálnak, mellékelve az együttmûködési megállapodások másolatait (legfeljebb 1 oldal).
4. A megpályázott szociális szakképzés(ek) és régió kiválasztásának szakmai indoklása a régióban felmerülõ vizsgaszervezési igények figyelembevételével (legfeljebb fél oldal).
IV. NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy intézményünk, vállalkozásunk
– nem áll csõd-, végelszámolási és felszámolási eljárás alatt,
– nincs tartozása a Munkaerõ-piaci Alap Képzési Alaprésze felé,
– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ jogszabályi rendelkezéseket betartja és a szakmai vizsgáztatási tevékenységet felkérés esetén folyamatosan ellátja.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és az alábbiakban felsorolt és csatolt mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................... 2006. év ........................ hó ............... nap
cégszerû aláírás és pecsét
…………………………………………
olvasható név, beosztás
…………………………………………
olvasható név, beosztás
A pályázat csak cégszerûen aláírva, lebélyegezve érvényes!

2006/53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

4163

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
1. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 1. számú mellékletében nevesített felsõoktatási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okirata, alapszabálya), egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói igazolvány hiteles másolata és nyilvántartásukra illetékes önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel.
2. Az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány másolata.
3. Az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerint elkészített és nyilvántartásba vezetõnek megküldött, a kétéves tevékenységrõl szóló beszámoló másolata.
4. Nyilatkozat annak igazolására, hogy a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
5. A gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, az Szt.
14. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szervezet igazolása, hogy a gyakorlati vizsgarész lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.
6. Annak igazolása, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy lejárt
köztartozása.
7. A vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ szakmai önéletrajza.
8. A bírálati díj befizetését igazoló csekk másolata, igazolás.
9. Az intézményi akkreditációról szóló tanúsítvány másolata.

2. számú melléklet
Értékelõ lap

Értékelési szempont a pályázati adatlap III. részében foglaltak alapján

Maximálisan
adható pontszám

A pályázott szakképesítésekkel kapcsolatos tevékenység:
– 1. a) megszervezett képzések jellemzõi
– 1. b) a szakképzés(ek) személyi feltételei
– 1. c) a képzéshez rendelkezésre álló tárgyi és infrastrukturális feltételek

10
10
10

2. A képzõhely által alkalmazott minõségbiztosítási rendszer bemutatása

15

A szakmai vizsga szervezéséhez szükséges feltételek:
– 3. a) korábbi vizsgaszervezési gyakorlat
– 3. b) a vizsgaszervezõ egység felkészültsége
– 3. c) a vizsgaszervezõ egység vezetõjének és dolgozóinak szakmai
felkészültsége
– 3. d) a vizsga tárgyi és infrastrukturális, valamint terepintézményi feltételei

10
10
10
10

4. A megpályázott szociális szakképzés(ek) és régió kiválasztásának indoklása

15

Összesen

100

Elért
pontszám
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Megjegyzés: .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kelt: .............................. 2006. ............... hó ....... nap

Értékelte: ..................................................................... Ellenõrizte: ...............................................................................

3. számú melléklet
A szakmai vizsgaszervezési jog szempontjából azonosnak minõsülõ szakképesítések
1/2006. (II. 17.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékrõl

Gyermekgondozó-nevelõ
Szociális segítõ
Szociális gondozó

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékrõl

Csecsemõ és kisgyermekgondozó
Bölcsõdei szakgondozó
Szociális asszisztens
Mentálhigiénés asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Gerontológiai gondozó
Szociális gondozó és szervezõ

A Petõfi Nemzeti Néppárt 2005. évi pénzügyi beszámolója
Forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõi csoportnak nyújtott támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.1.1. Belföldiektõl
4.1.2. Külföldiektõl
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól
4.2.2. Külföldiektõl
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl
4.3.2. Külföldiektõl
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó
bevétel
6. Egyéb bevétel (hasznosítási jogból)
Összes bevétel a gazdasági évben:

18 500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 385 000
4 403 500
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Kiadások
1. Támogatások a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek (Népi Írók Baráti Társaságának / Folyóirat)
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadása
7. Egyéb kiadások
Összes kiadás a gazdasági évben:

–
1 655 315
–
2 421 054
–
–
334 950
4 411 319

A 2. pont alatti támogatás folyóirat kiadásából, rendezvények szervezésébõl és egyéb kulturális kiadásokból áll.

Dr. Dobszay Károly s. k.,
elnök

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 47. számában kihirdetett, az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR) kialakításáról és a mûködtetéséhez szükséges további feladatokról szóló 1044/2006. (IV. 20.) Korm. határozat 2. pontja helyesen a következõ:
,,2. A 2007–2015. évi költségvetések tervezése során az EDR szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatási díjak fedezetét az igényelt kapacitás
arányában kell a felhasználó szervezetek fejezeti költségvetésében megtervezni.”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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