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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
46/2006. (XII. 25.) KvVM
rendelete
az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi
csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben
foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõt rendelem el:
1. §
Az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2. számú mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltató szervezetek egymásnak átadott (értékesített) ivóvízért legfeljebb az ott meghatározott díjat fizetik.”
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„(1) Az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi
csatornamû használatáért fizetendõ díj a nyújtott szolgáltatással arányos, a bekötési vízmérõ mérete alapján
meghatározott, havonta fizetendõ alapdíjból és a fogyasztás mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll.
Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként
kell megfizetni.”

3. §
Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendelet értelmében fogyasztási helynek minõsül
a fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévõ, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévõ
ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, vagy bekötési vízmérõ vagy mellékvízmérõ van felszerelve, illetve amely
szennyvíz-elvezetési helynek minõsül.”

4. §
Az R. 1–2. számú melléklete helyébe e rendelet
1–2. számú melléklete lép.

5. §

2. §

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg
az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû
használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (XII. 28.)
KvVM rendelet hatályát veszti.

Az R. 4/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
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1. számú melléklet a 46/2006. (XII. 25.) KvVM rendelethez
[1. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]
Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai
Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai
Ivóvíz
Alapdíj, fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
(Vác)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
(Siófok)
Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)
Északmagyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt.
(Kazincbarcika)
Tiszamenti Vízmûvek Zrt.
(Szolnok)

Csatorna
Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Alapdíj, fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

170

195

248

210

162

308

281

445

166

259

131

187

161

288

201

370

179

446

140

330

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb nem lakossági díjai
Ivóvíz
Bekötési
vízmérõ átmérõje
(mm)

Duna Menti Regionális
Vízmû Zrt.
(Vác)

Dunántúli Regionális
Vízmû Zrt.
(Siófok)

Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)

Csatorna

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

13–20

170

25–32

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

195

Bekötési
vízmérõ átmérõje
(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

13–20

248

510

25–32

744

40–50

1 530

40–50

2 232

65–100

4 590

65–100

6 696

150–200

13 770

150–200

20 088

13–20

167

13–20

292

25–32

847

25–32

1 471

40–50

2 567

40–50

4 393

65–100

8 806

65–100

14 880

150–200

26 766

150–200

43 490

13–20

166

13–20

131

25–32

508

25–32

343

40–50

1 494

40–50

1 029

65–100

5 480

65–100

3 772

150–200

13 450

150–200

9 258

319

259

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

210

473

187
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Ivóvíz
Bekötési
vízmérõ átmérõje
(mm)

Északmagyarországi
Regionális Vízmûvek Zrt.
(Kazincbarcika)

Csatorna

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

161

25–32

288

Bekötési
vízmérõ átmérõje
(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

13–20

201

483

25–32

603

40–50

1 450

40–50

1 809

65–100

5 317

65–100

6 633

150–200

13 050

150–200

16 281

13–20

179

13–20

140

25–32

179

25–32

140

40–50

179

40–50

140

65–100

179

65–100

140

150–200

179

150–200

140

Tiszamenti Vízmûvek Zrt.
(Szolnok)

13–20

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

446

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

2. számú melléklet a 46/2006. (XII. 25.) KvVM rendelethez
[2. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]
A víziközmû-szolgáltató társaságoknak történõ ivóvíz-értékesítés
legmagasabb díjai
Átadó vízmû és vízbázis

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
(Vác)
– kerepestarcsai
– nyugat-nógrádi
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
(Siófok)
– ercsi

– rákhegyi

– mohácsi
– mohácsi
– mohácsi

Átadott mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3

–100
100 felett
–900
900 felett

238
119
136
68

–250
251–500
500 felett
–3896
3897–4249
4249 felett
–560
560 felett
–560
560 felett
–700
700 felett

180,2
79,2
72
178,5
90
70
228,9
110
220,5
110
228,9
50

Átvevõ vízmû

Szilasvíz Kft.
Nyugat-Nógrádi Vízmû Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-,
Hõszolgáltató Kft.
Fejérvíz Zrt.

Komlóvíz Kft.
Mohácsvíz Kft.
Pécsi Vízmû Zrt.

370

330
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Átadó vízmû és vízbázis

– nyírádi

Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)
– Bicske térségi
– Bicske térségi
– Bicske térségi
– Bicske térségi
– Bicske térségi
– Oroszlány térségi
– Dorog térségi
Északmagyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt. (Kazincbarcika)
– Borsodi Régió

– Borsodi Régió

– Hevesi Régió

– Hevesi Régió

– Hevesi Régió
– Keleti Régió
– Keleti Régió
– Keleti Régió
– Dél-Borsodi Régió

– Dél-Borsodi Régió
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Átadott mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3

–300
301–500
500 felett

206
103
32

Bakonykarszt Kft.

–575
575 felett
–450
450 felett
–200
200 felett
–200
200 felett
–100
100 felett
–350
350 felett
–200
200 felett

238
119
238
119
238
119
238
119
238
119
150
75
166
83

Fejérvíz Zrt.

–120
121–310
310 felett
–1480
1481–1600
1600 felett
–80
81–120
120 felett
–70
71–110
110 felett
–60
60 felett
–400
400 felett
–600
600 felett
–100
100 felett
–54
55–428
429–680
680 felett
–66
67–522
523–820
820 felett

253
126
35
253
126
35
414
207
50
414
207
50
414
207
554
54
554
54
554
54
257
129
64
32
257
129
64
32

Átvevõ vízmû

Érd és Térsége Víziközmû Kft.
Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû
Zsámbékvíz Kft.
Vízcoop Kft.
Fejérvíz Zrt.
Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.

Borsodi Közszolgáltató Kht.

Ózdi Vízmû Kft.

Heves Megyei Vízmû Zrt.

Nádasd Kft.

Borsod-BAU Kft.
GW-Borsodvíz Kft.
Miskolci Vízmû Kft.
Szikszó-Víz Kft.
Dél-Borsodi Víz- és Csatornamû Kft.

Mezõkövesdi Városgazdálkodási Zrt.
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Átadó vízmû és vízbázis

– Mátrai Régió
– Nógrádi Régió

– Nógrádi Régió
– Nógrádi Régió

– Nógrádi Régió

Tiszamenti Vízmûvek Zrt. (Szolnok)
– KFCS felszíni tisztítómû
– KFCS felszíni tisztítómû
– KFCS felszíni tisztítómû
– Geszterédi
– Geszterédi
– észak-szabolcsi
Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamû Zrt. (Nyíregyháza)
– nyíregyházi regionális rendszer
– nyíregyházi regionális rendszer
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Átadott mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3

–40
40 felett
–2400
2401–2500
2500 felett

396
198
273
136
55

–10
10 felett
–320
321–350
350 felett
–400
401–470
470 felett

273
136
297
148
55
328
164
55

–835
835 felett
–10
10 felett

487,5
19,8
474
47

–3
3 felett
–525
525 felett
–700
700 felett
–1050
1050 felett

474
47
123,4
61,7
123,4
61,7
111,2
55,6

–10
10 felett
–200
200 felett

102
51
102
51
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Átvevõ vízmû

Heves Megyei Vízmû Zrt.
Salgótarján és Környéke Vízmû Kft.

Bátonyterenye és Környéke Vízmû
Kft.
Észak-Nógrádi Vízmû Kft.

Dél-Nógrádi Vízmû Kft.

Debreceni Vízmû Zrt.
TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmû Zrt.
TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.
Nyíregyháza és Térsége V. és Cs. Zrt.
TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

Ravicsa Kht.
Telki Bt.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
47/2006. (XII. 25.) KvVM
rendelete

érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

az árvíz- és belvízvédekezésrõl szóló
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
módosításáról

Az árvíz- és belvízvédekezésrõl szóló 10/1997.
(VII. 17.) KHVM rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §
(8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
3. § (6) bekezdésének b) pontja alapján, összhangban a
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltakkal – az

1. §

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 47/2006. (XII. 25.) KvVM rendelethez
[1. számú melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez]

AZ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONALAK VÉDELMI SZAKASZAI

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

01.01.
Esztergomi

01.02.
KomáromalmásfüzítĘi
01.03.
Vének-dunaremetei
01.04.
Dunaremete-rajkai
01.05.
Vének-dunaszentpáli
01.06.
Lajta menti

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

11,193 Duna jp.
Duna jp.
Kenyérmezei p.bp.
Unyi p. jp.
Unyi p. bp.

0,000
0,000
0,000
0,524
0,524

3,363
4,974
0,448
1,420
2,036

3,363
4,974
0,448
0,896
1,512

Esztergom

1718,5

100,92

771 2002. VIII. 18. 500

600

650

Árvízvédelmi fal:
1,346 km

14,283 Duna jp.

0,000

14,283

14,283

Komárom

1768,3

103,88

801 2002. VIII. 17. 500

620

680

Magaspart: 4,523 km
Vasúti töltés: 4,630 km

26,433 Duna jp.

0,000

26,433

26,433

Nagybajcs

1801,0

107,40

875 2002. VIII. 17. 470

540

610

35,291 Duna jp.

26,433

61,724

35,291

Nagybajcs

1801,0

107,40

875 2002. VIII. 17. 470

540

610

30,253 Mosoni-Duna bp.

0,000

30,253

30,253

Nagybajcs
Bácsa

1801,0
9,1

107,40
106,98

875 2002. VIII. 17. 470
809 2002. VIII. 17. 450

540
550

610
600

Árvízvédelmi fal:
0,937 km

36,218 Lajta fĘmeder jp.

0,000

18,641

118,41

315

200

220

Magaspart: 5,035 km

Lajta fĘmeder bp.
Lajta bp. csat. bp.

0,000
3,957

3,957
17,577

18,641 Mosonmagyaróvári
3,957 duzzasztó
13,620

82,422 Mosoni-Duna jp.
Rábca bp.

8,194
0,000
8,094
0,000

30,569
7,184
30,764
30,193

22,375
7,184
22,670
30,193

Rábca jp.

GyĘr
Rábcakapi

1965. VI. 9.

160

4,1
Vasúti töltés: 0,283 m
0,4
28,7

106,98
109,92

808 2002. VIII. 17. 500
434 1965. VI. 17. 250

600
300

650
350

2006/162. szám

01.07.
Mosoni-DunaRábca menti

hossza
km

A fĘvédvonal

MAGYAR KÖZLÖNY

száma, neve

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

száma, neve

01.08.
GyĘr-árpási
01.09.
Árpás-répceszemerei
01.10.
Répcelak-sárvári

30,125 Mosoni-Duna jp.
Rába bp.

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

8,194
29,657

0,468
29,657

GyĘr
Árpás

0,4
29,0

106,98
113,13

808 2002. VIII. 17. 500
586 1965. IV. 25. 320

600
420

650
480

41,704 Rába bp.
Répce árap. bp.

29,657
0,000

60,588
10,773

30,931
10,773

Vág
Répcelak-Újhíd

51,0
2,3

124,34
133,58

456
422

1900. IV. 9.
1965. IV. 25.

250
250

300
300

350
350

32,626 Répce árap. jp.
Rába bp.

0,000
60,588

9,665
83,549

9,665
22,961

Répcelak-Újhíd
Ragyogóhíd

2,3
73,4

133,58
141,33

422
450

1965. IV. 25.
1900. IV. 9.

250
150

300
250

350
300

0,000
5,981
0,419
0,000
3,217
0,696
0,000

5,121
7,726
10,939
2,060
7,818
2,774
2,840

5,121
1,745
10,520
2,060
4,601
2,078
2,840

GyĘr

0,4

106,98

808 2002. VIII. 17. 500

600

650

1,0
18,4

109,07
113,00

603 2002. VIII. 17. 320
391 1951. VI. 13. 250

400
300

480
350

37,881 Rába jp.
Marcal bp.

10,939
0,000

29,567
19,253

18,628
19,253

Árpás
Gyirmót
Mórichida

29,0
1,0
18,4

113,13
109,07
113,00

420
400
300

480
480
350

53,927 Rába jp.

29,567
38,880

38,539
83,835

8,972
44,955

Vág
megszüntetésre
Ragyogóhíd
elrendelésre

51,0

124,34

456

1900. IV. 9.

250

300

350

73,4

141,33

450

1900. IV. 9.

150

250

300

28,965 Mosoni-Duna jp.

Bakonyér jp.
Bakonyér bp.

01.13.
Mórichida-sárvári

kezdĘ

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

7,726
0,000

Rába jp.
Marcal jp.

01.12.
Koroncó-mórichidai

A fĘvédvonal

Gyirmót
Mórichida

(426)

1963. III. 15.

586 1965. IV. 25. 320
603 2002. VIII. 17. 320
391 1951. VI. 13. 250
(426) 1963. III. 15.

Árv. fal: 1,585 km
KikötĘ támfal: 0,407 km
Magaspart: 0,923 km
Közúti töltés: 0,476 km

MAGYAR KÖZLÖNY

01.11.
GyĘr-koroncói

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

2006/162. szám

A védelmi szakasz

13505

13506

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

24,360 Duna bp.

0,000

24,360

24,360

Tass

1586,2

89,28

888 1965. VI. 18.
(996) 1956. III. 8.

750

850

880

Magaspart: 0,530 km

02.02.
Tass-szigetújfalui

20,418 Duna bp.

0,000

20,418

20,418

Budapest

1646,5

94,97

860
(867)

2006. IV. 4.
1876. II. 26.

620

700

800

Árvízvédelmi fal: 0,08 km
Magaspart: 0,350 km

02.03.
Szigetújfalu-csepeli

29,922 Duna bp.

0,000

29,922

29,922

Budapest

1646,5

94,97

860
(867)

2006. IV. 4.
1876. II. 26.

700

760

820

02.04.
Kvassay-zsilipi

0,452 Duna bp.

0,000

0,452

0,452

Budapest

1646,5

94,97

860
(867)

2006. IV. 4.
1876. II. 26.

620

700

800

Árvédelmi fal: 0,070 km

02.05.
Gödi

4,150 Duna bp.

0,000

3,180

3,180

Nagymaros

1694,6

99,43

714

2006. IV. 4.

520

620

670

Árvízvédelmi fal:
0,035 km

0,000

0,970

0,970

(763)

1876. II. 25.

7,758 Duna jp.
Benta p. jp.

0,000
0,000

6,158
1,600

6,158
1,600

24,701 Duna jp.
SzentendreiDuna bp.

0,000
0,000

15,642
9,059

8,742 Barát p. bp.

0,000

SzĘd-Rákos bp.
02.06.
Dunafüred-érdi
02.07.
Szentendrei-szigeti

02.08.
Budakalászi

1646,5

94,97

860
(867)

2006. IV. 4.
1876. II. 26.

650

750

820

15,642
9,059

Nagymaros

1694,6

99,43

714
(763)

2006. IV. 4.
1876. II. 25.

520

620

670

Magaspart: 1,600 km

2,600

2,600

Nagymaros

1694,6

99,43

714

2006. IV. 4.

520

620

670

Árvízvédelmi fal:
0,062 km

0,000

4,250

4,250

(763)

1876. II. 25.

0,000

1,892

1,892

2006/162. szám

SzentendreiDuna jp.
Dera p. jp.

Budapest

MAGYAR KÖZLÖNY

02.01.
Dunaegyháza-tassi

száma, neve

02.09.
IpolydamásdLetkésipolytölgyesi

02.11.
JászfelsĘszentgyörgyjobbágyi

02.12.
Mátraverebélyi
tározó
02.13.
Maconkai tározó
02.14.
Tarján-pataki tározó

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

13,192 Ipoly bp.
Letkés p. bp.
Letkés p. jp.
Nyerges p. bp.
Nyerges p. jp.
Gandái p. bp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

10,651
0,440
0,445
0,556
0,700
0,400

10,651
0,440
0,445
0,556
0,700
0,400

Ipolytölgyes

29,246 Ipoly bp.
Derék p. bp.
Derék p. jp.
Lókos p. bp.
Lókos p. jp.
Szentlélek p. jp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

18,181
1,546
2,090
1,850
1,768
3,811

18,181
1,546
2,090
1,850
1,768
3,811

Balassagyarmat
Nógrádszakál

82,915 Zagyva jp.
Zagyva bp.
Galga jp.
Galga bp.
Herédi-Bér jp.
Herédi-Bér bp.
Szuha p. jp.
Szuha p. bp.
Tolvajló p. jp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

39,084
36,792
1,200
1,200
0,600
1,200
0,641
1,710
0,488

39,084
36,792
1,200
1,200
0,600
1,200
0,641
1,710
0,488

2,415 Zagyva p.

0,000

2,415

1,533 Zagyva p.

0,000

2,068 Tarján p.

0,000

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

420

470

520

1976. XII. 9.
1976. XII. 3.

300
330

350
350

400
380

Magaspart: 0,273 km

365 1999. VII. 13.
(458) 1963. III. 13.
113,69 419 1999. VII. 12.
(510) 1941. II. 13.

250

300

350

Magaspart: 0,545 km

310

350

400

220

270

320

18,8

105,74

563 1999. VI. 24.
(550) 1976. XII. 9.

110,7
158,7

136,68
157,08

Apc

119,20

129,10

Hatvan-alsó

104,01

SzentlĘrinckáta

87,826 103,75

2,415

Tározói

145,95

175,50

n. a.

–

300

665

755

2,540 em3 1%-os árvíznél

1,533

1,533

Tározói

152,7

192,60

n. a.

–

550

600

650

1,770 em3 1%-os árvíznél

2,068

2,068

Tározói

3,3

175,50

n. a.

–

810

850

900

2,677 em3 1%-os árvíznél

446
371

344 1999. VII. 12.
(320) 1963. III. 13.

MAGYAR KÖZLÖNY

02.10.
Ipolyvece-DejtárBalassagyarmatszécsényi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

2006/162. szám

A védelmi szakasz

13507

13508

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

47,800 Duna bp.

0,000

47,800

47,800 Baja

1478,7

80,99

976 1965. VI. 19.
(1037) 1956. III. 13.

700

800

900

03.02.
Baja-foktĘi

41,000 Duna bp.

0,000

41,000

41,000 Baja

1478,7

80,99

976 1965. VI. 19.
(1006) 1876. II. 27.

700

800

900

03.03.
Uszód-solti

41,077 Duna bp.

41,000

82,077

41,077 Paks

1531,3

85,38

872 1965. VI. 18.
(924) 1956. III. 8.

600

700

800

Közút: 12,575 km
Üzemi út: 3,892 km

Közút: 1,349 km

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

04.01.
Báta-Siótoroksióagárdi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

51,523 Duna jp.
Sió jp.

Völgységi p. jp.
Völgységi p. bp.
30,415 Duna jp.

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

0,000
0,000

28,692
18,153

0,000
0,000

2,448
2,230

28,692

59,107

hossza
km

neve, helye
fkm

28,692
18,153 Sió torkolati mĦ
alvíz
Szekszárd

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

3,0
18,8

79,32

1222

2002. VIII.
21.
85,09 680 1945. II. 14.
(814) 1956. III. 13.

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

1000

1150

1250

500

600

650

650

800

900

2,448
2,230
30,415 Paks

1531,3

85,38

872 1965. VI. 18.
(1006) 1876. II. 27.

2006/162. szám

04.02.
Siótorok-paksi

A fĘvédvonal

MAGYAR KÖZLÖNY

03.01.
Baja-margittaszigeti

száma, neve

hossza
km

04.03.
Paks-bölcskei
04.04.
Ercsi-adonyi

04.06.
Sióagárd-kölesdi
04.07.
Kölesd-simontornyai

25,627 Duna jp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

59,107

84,734

25,627 Paks

1531,3

85,38

872 1965. VI. 18.
(1006) 1876. II. 27.

31,402 Duna jp.
Váli víz jp.
Váli víz bp.
Szent-László víz
bp.

0,000
0,000
0,000
0,000

19,603
4,235
2,829
4,735

19,603 Adony
4,235
2,829
4,735

1597,8

91,68

739
(820)

34,383 Sió bp.
Nádor bp.

0,000
0,000

17,635
16,748

17,635 Szekszárd
16,748

18,8

85,09

34,913 Sió bp.
Nádor jp.

17,635
0,000

36,175
16,373

18,540 Szekszárd
16,373

18,8

32,331 Sió bp.

36,175

68,506

32,331 Simontornya

74,3

vízállás, cm
I.
fok

II.
fok

Megjegyzés
III.
fok

650

800

900 Közút: 3,478 km
Magaspart: 2,141 km

1965. VI. 18.
1941. II. 15.

550

650

700 Közút: 19,660 km
Duna jp.-on

680
(814)

1945. II. 14.
1956. III. 13.

500

600

650

85,09

680
(814)

1945. II. 14.
1956. III. 13.

500

600

650

91,76

682 1940. III. 19.
(459) 1964. I. 1.

500

550

600

MAGYAR KÖZLÖNY

04.05.
Siótorok-kölesdi

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

05.01.
Mohácsi

19,865 Duna jp.

0,000

19,865

19,865

05.02.
Drávaszabolcsi

45,005 Dráva bp.

0,000

31,709

31,709 Drávaszabolcs

4,618
2,153
6,525

4,618
2,153
6,525

Fekete-víz bp.
Pécsi-víz bp.
Fekete-víz jp.

0,000
0,000
0,000

Mohács

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

1446,8

79,20

77,7

86,76

984 1965. VI. 19.
(1010) 1956. III. 13.
596

1972. VII. 22.

2006/162. szám

A védelmi szakasz

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

700

850

950

430

480

520

Árvízvédelmi fal:
1,515 km

13509

13510

A védelmi szakasz

száma, neve

05.03.
Drávasztárai

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

42,386 Dráva bp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm
31,709

74,095

hossza
km

neve, helye
fkm

42,386 Szentborbás

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

133,1

460

530

560

94,74

634

1972.VII.20.

vízállás, cm

Megjegyzés

Magaspart: 0,835 km

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

06.01.
Sárvári
06.02.
Körmendi

06.03.
Szentgotthárdi

06.04.
Murai

hossza
km

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

0,000

7,205

7,205

Sárvár

9,691 Rába bp.

0,000

4,434

4,434

Körmend

Pinka bp.

0,000

5,257

5,257

14,244 Rába bp.
Rába jp.
Lapincs bp.
Lapincs jp.
Lapincs árap. É.
Lapincs árap. D.
Lahn patak bp.
Vörös patak jp.
Vörös patak bp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4,095
0,834
0,564
2,070
2,006
1,831
1,373
0,665
0,806

4,095 Szentgotthárd
0,834
0,564
2,070
2,006
1,831
1,373 Vasszentmihály
0,665 1. sz. vízmérce
0,806 Lahn patak

43,360 Gerencsér á. bp.
Gerencsér á. jp.
Béci p. jp.
Béci p. bp.
Borsfai p. jp.
Borsfai p. bp.
Principális jp.
Mura bp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,255
1,244
3,100
3,114
1,363
1,351
5,000
26,933

1,255
1,244
3,100
3,114
1,363
1,351
5,000
26,933

Letenye

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

89,0

149,86

493

1900. IV. 09.

350

400

450

158,7

184,15

505

1965. IV. 23.

300

380

440

A Rába bp.-on
közút: 1,082 km

205,9

215,15

470

1910. VI. 15.

270

330

370

A Rába bp.-on
árvízvédelmi fal:
0,694 km

0,7

203,0

n.a.

*

250

350

* Az árapasztó vápa
mĦködésbe lépésekor

35,6

137,86

1972. VII. 18.

330

380

430

514

2006/162. szám

7,205 Rába bp.

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

MAGYAR KÖZLÖNY

száma, neve

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

száma, neve

06.05.
Zalai

hossza
km

A fĘvédvonal

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

15,038 Zala bp.
Szentgyörgyvári p. bp.
Szentgyörgyvári p. jp.
Köszvényes p. bp.

hossza
km

0,000
0,000

13,112
0,606

13,112
0,606

0,000

0,595

0,595

0,000

0,725

0,725

neve, helye
fkm
Zalaapáti

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte
22,8

105,40

424 1987. VIII. 7.
(445) 1963. III. 14.

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

250

280

330

A védelmi szakasz

száma, neve

07.01.
NagyhalászVencsellĘ-buji

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

36,783 Tisza bp.

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

1,287
9,100
0,000
3,980
11,180
16,800

8,600
23,000
3,872
9,078
16,580
18,000

7,313
13,900
3,872
5,098
5,400
1,200

Tiszabercel

23,377 Tisza bp.

23,000

46,377

23,377

Dombrád

25,678 Tisza bp.

46,727
48,075
48,930
57,341
62,500
65,543
74,232

47,586
48,810
57,300
62,300
65,522
73,008
74,500

0,859
0,735
8,370
4,959
3,022
7,465
0,268

Lónyay jp.

07.02.
Veresmartnagyhalászi
07.03.
Zsurk-veresmarti

A fĘvédvonal

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

569,0

600

700

800

91,36

882

2000. IV. 11.

vízállás, cm

Megjegyzés

Magaspart:
0,500 km

MAGYAR KÖZLÖNY

FELSė-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

2006/162. szám

A védelmi szakasz

0,108 km
2,102 km
0,220 km
Össz: 2,930 km

Záhony

593,08

94,06

890

1888. III. 24.

550

650

750

Magaspart: 0,350 km

627,8

98,14

758
(758)

2001. III. 9.
1941. II. 19.

500

600

700

Magaspart:
0,489 km
0,120 km
0,041 km
0,200 km
0,021 km
Összesen: 0,871 km

13511

13512

A védelmi szakasz

száma, neve

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

18,778 Tisza bp.

76,200
86,600
98,600
100,500
104,500

82,000
89,050
99,370
104,240
111,380

5,800
2,450
0,770
3,740
6,880

07.05.
Szatmárcsekeolcsvaapáti

31,300 Tisza bp.

112,000

143,300

31,300

26,022 Batár bp.
Tisza bp.

0,000
143,300

9,940
159,382

31,000 Tisza jp.

0,000

29,469 Tisza jp.

31,000
32,500
45,800

07.06.
Magosligettiszakóródi
07.07.
Vásárosnaménylónyai
07.08.
Tarpavásárosnaményi

07.09.
Kótaj-vencsellĘi

48,969 Lónyay bp.

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

684,45

101,98

943

2001. III. 7.

600

750

800

Magaspart: +18,723 km

Tiszabecs
Tivadar

744,3
705,7

114,34
105,40

736
1014

2001. III. 6.
2001. III. 6.

300
500

400
600

500
700

Parapetfal: 0,496 km

9,940
16,082

Tiszabecs

744,3

114,34

736

2001. III. 6.

300

400

500

Árvízvédelmi fal:
Batár: 0,104 km
Parapetfal: 0,166 km

31,000

31,000

Vásárosnamény

684,45

101,98

943

2001. III. 7.

600

750

800

31,800
44,157
62,812

0,800
11,657
17,012

Tiszabecs
elrendelésre

744,3

114,34

736

2001. III. 6.

300

400

500

Tivadar
megszüntetésre

705,7

105,40

1014

2001. III. 6.

500

600

700

Tiszabercel

569,0

91,36

882

2002. IV. 11.

600

700

800

0,200
0,000
4,225

1,287
3,900
4,550

1,087
3,900
0,325

5,280
7,000
9,000
9,800

6,970
8,968
9,700
18,234

1,690
1,968
0,700
8,434

19,056

21,500

2,444

Kemecse

28,42

90,80

876

1941. II. 17.

700

750

800

21,600
25,000
26,100

24,415
25,350
26,500

2,815
0,350
0,400

Kótaj

21,23

90,58

899

2000. IV. 11.

650

700

800

Közút: 0,700 km
Hibaszelvény: 1,643 km
44+157=45+800
Parapetfal: 0,734 km

Magaspart: 0,200 km
Magaspart: 1,283 km
Magaspart össz:
1,483 km
Parapetfal: 204 m

Magaspart: 1,950 km a
Lónyay csatorna bp-on

2006/162. szám

07.10.
Lónyay fĘcsat.
balpart

18,104 Tisza bp.
Lónyay bp.

Vásárosnamény

vízállás, cm

MAGYAR KÖZLÖNY

07.04.
Vásárosnaményzsurki

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

száma, neve

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

07.11.
Berkesz-kótaji

07.12.
Mérkvállajvásárosnaményi

07.13.
ÁgerdĘmajor-olcsvai

19,813 Lónyay jp.

21,844 Kraszna bp.

40,482 Kraszna jp.

kezdĘ

I.
fok

II.
fok

III.
fok

Kemecse

28,42

90,80

876

1941. II. 17.

700

750

800

Kótaj

21,23

90,58

899

2000. IV. 11.

650

700

800

44,9

110,39

651

470

550

580

22,62

106,65

702

1970. VI. 13.
1974. VII. 15.
1980. VII. 27.
1980. VII. 28.

450

530

580

44,9

110,39

651

470

550

580

22,62

106,65

702

1970. VI. 13.
1974. VII. 15.
1980. VII. 27.
1980. VII. 28.

450

530

580

1970. V. 14.
1970. V. 15.

500
500

650
650

700
700

végsĘ

szelvénye
tkm
26,630
30,112
31,257
31,925
33,600
33,850
35,100
39,000
39,300
39,650
39,900
41,900
42,100
44,526
0,000
3,750
0,000
3,800
0,000
1,223
0,000
4,060
0,000
4,070
0,000
1,863
0,000
3,300
1,200
2,868
0,000
2,800
0,000
3,350

hossza
km

neve, helye
fkm

46,650 Szamos bp.

18,000
23,230
31,855
33,240
37,400
38,200

21,380
30,250
32,250
37,220
37,900
42,738

3,380
7,020
0,395
3,980
0,500
4,538

0,000
15,400
33,700
37,200
56,400

10,097
19,280
35,910
39,480
59,777

10,097
3,880
2,210
2,280
3,377

Kocsord

0,000

40,482

40,482

ÁgerdĘmajor

0,000

46,650

Megjegyzés

3,482
0,668
0,250
3,900
0,350
2,000
2,426
3,750
3,800
1,223
4,060
4,070
1,863
3,300
1,668
2,800
3,350

ÁgerdĘmajor

Kocsord
07.14.
Csenger-olcsvai

vízállás, cm

46,650

Csenger-Hydra
Tunyogmatolcs

49,4
21,9

113,56 902
106,21 1040

Magaspart: 6,715 km

MAGYAR KÖZLÖNY

IV. ff. jp.
IV. ff. bp.
VII. ff. jp.
VI. ff. bp.
VI. ff. jp.
VII. ff. bp.
VIII. ff. jp.
IX. ff. bp.
IX. ff. jp.
VIII. ff. bp

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

A fĘvédvonal

2006/162. szám

A védelmi szakasz

Magaspart: +37,933 km

13513

13514

A védelmi szakasz

száma, neve

07.15.
Szamosbecsolcsvaapáti
07.16.
Nagyhódos-kölcsei

46,385 Szamos jp.

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

Csenger-Hydra

49,4

113,56

902

1970. V. 14.

500

650

700

Tunyogmatolcs

21,9

106,21 1040

1970. V. 15.

500

650

700

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm
0,000

46,385

hossza
km

46,385

neve, helye
fkm

vízállás, cm

Megjegyzés

40,239 Túr bp.
Sáréger jp.
Sáréger bp.

0,000
0,000
0,000

27,015
6,800
6,774

26,665
6,800
6,774

Garbolc
Sonkád

27,7
11,5

116,50
112,59

646
629

1970. V. 14.
2001. III. 6.

300
300

400
400

450
450

35,425 Palád bp.

0,000

0,980

0,980

Garbolc

27,7

116,50

646

1970. V. 14.

300

400

450

Palád jp.
Túr jp.

0,000
0,000

6,423
28,022

6,423
28,022

Sonkád

11,5

112,59

629

2001. III. 6.

300

400

450

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

08.01.
Sarud-négyesi

08.02.
Négyes-tiszakeszi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

43,829 Laskó bp.
Tisza jp.
Rima bp.
Rima jp.
Eger bp.
Eger jp.
Csincse bp.
Csincse jp.
25,332 Tisza jp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

vízállás, cm

Megjegyzés

4,600
12,944
7,826
7,955
1,100
1,045
4,159
4,200

4,600
12,944
7,826
7,955
1,100
1,045
4,159
4,200

Tiszakeszi
elrendelésre
Tiszafüred
megszüntetésre

464,2

86,22

811

2000. IV. 13.

500

600

650

430,4

83,16

881

2000. IV. 16.

650

–

–

12,944

39,776

25,332

Tiszakeszi
elrendelésre
Tiszafüred
megszüntetésre

464,2

86,22

811

2000. IV. 13.

500

600

650

430,4

83,16

881

2000. IV. 16.

650

–

–

33,602–35,102
(szelvényezési hiba
1500 m)

2006/162. szám

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

MAGYAR KÖZLÖNY

07.17.
Kispalád
Hármashatártiszakóródi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

száma, neve

08.03.
Tiszakeszisajószögedi

08.04.
Inérhát-tokaji

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

32,532 Tisza jp.
Sajó jp.
S.szöged I.
S.szöged II.
46,775 Tisza jp.

08.05/II.
Tiszacsermelyzemplénagárdi
08.06.
Bánréve-felsĘzsolcai

08.07.
Miskolc-sajópüspöki

31,600 Tisza jp.

36,342 Tisza jp.

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

vízállás, cm

Megjegyzés

39,776
0,000
0,000
0,000

64,227
6,051
1,609
0,421

24,451
6,051
1,609
0,421

Tiszapalkonya

484,7

87,28

804

2000. IV. 12.

500

600

650

Árvízvédelmi
fal: 2,736 km

0,000

45,381

45,381

Tokaj
elrendelésre
Tiszapalkonya
megszüntetésre

543,08

89,34

928

2000. IV. 11.

650

700

800

484,7

87,28

804

2000. IV. 12.

500

–

–

Magaspart: 5,230 km
Árvízvédelmi
fal: 0,594 km

Tiszabercel
elrendelésre
Tokaj
megszüntetésre

569,0

91,36

882

2000. IV. 11.

600

700

800

Magaspart: 0,683 km

543,08

89,34

928

2000. IV. 11.

600

–

–

0,000

1,394

1,394

0,000

31,600

31,600

31,600

67,942

36,342

Záhony

627,8

98,14

758
(758)

2001. III. 5.
1941. II. 19.

500

600

700

38,488 Sajó bp.
Névtelen bp.
Névtelen jp.
Keleméri jp.
Keleméri bp.
SzörnyĦv. bp.
Szuha jp.
Szuha bp.
Vörös J. jp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

30,263
0,947
0,950
0,764
0,950
0,414
1,400
1,500
1,300

30,263
0,947
0,950
0,764
0,950
0,414
1,400
1,500
1,300

Sajópüspöki

123,5

148,38

400

1974. X. 22.

200

250

300

76,5
49,4

121,82
107,22

390
512

1974. X. 22.
1974. X. 24.

250
300

300
350

350
400

29,665 Sajó jp.
Szinva jp.
Szinva bp.
Mercse jp.
Hangony jp.
Hangony bp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

26,261
0,300
0,450
0,977
0,840
0,837

26,261
0,300
0,450
0,977
0,840
0,837

Sajópüspöki

123,5

148,38

400

1974. X. 22.

200

250

300

76,6
49,4

121,82
107,22

390
512

1974. X. 22.
1974. X. 24.

250
300

300
350

350
400

Sajószentpéter
FelsĘzsolca

Sajószentpéter
FelsĘzsolca

Magaspart: 3,900 km

MAGYAR KÖZLÖNY

Bodrog jp.
08.05/I.
Zalkodtiszacsermelyi

A fĘvédvonal

2006/162. szám

A védelmi szakasz

Árvízvédelmi
fal: 0,570 km
Magaspart: 0,250 km

13515

13516

A védelmi szakasz

száma, neve

08.08.
Hernádnémetihernádszurdoki

08.09.
Hidasnémeti-bĘcsi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

27,240
1,300
1,580
1,832
1,800

27,240
1,300
1,580
1,832
1,800

28,294 Hernád bp.

0,000

26,424

26,424

0,000
0,000

0,870
1,000

0,870
1,000

0,000

8,000

8,000

8,000
0,000

36,643
6,706

28,643
6,706

43,349 Sajó bp.

Takta bp.
Takta jp.

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

Hidasnémeti

97,0

151,28

434

2006. VI. 05.

200

250

300

Gibárt
Gesztely

65,5
24,4

128,78
108,08

505
474

2006. VI. 06.
2006. VI. 07.

300
250

350
300

400
350

Hidasnémeti
Gibárt
Gesztely

97,0
65,5
24,4

151,28
128,78
108,08

434
505
474

2006. VI. 05.
2006. VI. 06.
2006. VI. 07.

200
300
250

250
350
300

300
400
350

484,7

87,28

804

2000. IV. 12.

500

600

650

2,4
24,4

89,33
92,22

656
335

2000. IV. 12.
1999. III. 6.

300
200

370
250

450
300

47,7
543,08

92,16
89,34

795
928

1999. III. 13.
2000. IV. 11.

550
600

650
700

700
800

Tiszapalkonya
Kesznyéten
Árvízkapu
Taktaföldvár

39,799 Bodrog bp.

0,000

39,799

39,799

08.12.
Jászjákóhalma-káli

36,214 Tarna bp.

0,000

36,214

36,214 Tarnaméra
Tarnaörs

24,3
11,9

99,28
91,40

500
577

1974. X. 22.
1974. X. 23.

250
350

300
400

350
450

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

35,728
5,417
5,392
6,827
3,010
3,019
6,826
1,705
1,619
8,845
8,857
11,931
11,969

35,728 Tarnaméra
5,417
5,392 Tarnaörs
6,827
3,010
3,019
6,826
1,705
1,619
8,845
8,857
11,931
11,969

24,3

99,28

500

1974. X. 22.

250

300

350

11,9

91,40

577

1974. X. 23.

350

400

450

08.13.
Jászdózsa-káli

111,145 Tarna jp.
Ágói jp.
Ágói bp.
Gyöngyös jp.
Szarvágy bp.
Szarvágy jp.
Gyöngyös bp.
Gyangya bp.
Gyangya jp.
Bene bp.
Bene jp.
Tarnóca jp.
Tarnóca bp.

FelsĘberecki
Tokaj

Magaspart: 2,900 km

2006/162. szám

08.11.
Viss-felsĘberecki

Magaspart: 2,285 km

MAGYAR KÖZLÖNY

33,752 Hernád jp.
Vadász jp.
Vadász bp.
Garadna jp.
Garadna bp.

Gönci jp.
Gönci bp.
08.10.
Inérhát-taktaföldvári

A fĘvédvonal

száma, neve

hossza
km

08.14.
Bodrogkeresztúrsátoraljaújhelyi

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

Bodrog jp.
körtöltések
30,918 – Bodrogkeresztúr

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

1,786

1,786

FelsĘberecki

47,7

92,16

– Bodrogkisfalud

0,000

1,897

1,897

Sárospatak

37,1

91,82

– Szegi
– Olaszliszka
– Vámosújfalu
– Sárazsadány
– Bodrogolaszi
– SárospatakFazekas-sor
– SárospatakVégardó
– SárospatakBodroghalász
Bodrog jp.
Ronyva jp.
Ronyva bp.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1,033
2,253
2,275
0,911
0,374

1,033 Tokaj
2,253
2,275
0,911
0,374

543,08

89,34

0,000

0,546

0,546

0,000

0,725

0,725

0,000
0,000
0,000
0,000

2,040
12,940
2,327
1,811

2,040
12,940
2,327
1,811

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

1999. III. 13.

550

650

700

740 1999. III. 13.

450

600

650

550*

–

–

795

928

2000. IV. 11.

* Belterületek víztelenítése

MAGYAR KÖZLÖNY

0,000

vízállás, cm

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

09.01.
Tiszafüred-tiszakeszi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

41,000 Tisza bp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

0,000

41,000

hossza
km

41,000

neve, helye
fkm

Tokaj
elrendelésre
Tiszadorogma
megszüntetésre

2006/162. szám

A védelmi szakasz

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

543,08

89,34

928

2000. IV. 12.

650

750

800

446,2

84,08

883

2000. IV. 14.

600

670

720

Magaspart: 0,422 km

13517

13518

A védelmi szakasz

száma, neve

09.02.
Tiszatarján-rakamazi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

76,300 Tisza bp.

Keleti-fcs. jp.
Keleti-fcs. bp.
09.03.
Kálló menti

09.06.
Darvas-kismarjai

09.07.
Érmelléki
09.08.
Szeghalomkörösszakáli

végsĘ

szelvénye
tkm
41,000

107,820

hossza
km

66,820

neve, helye
fkm
Tokaj
elrendelésre
Tiszapalkonya
megszüntetésre

750

800

484,7

87,28

804

2000. IV. 12.

470

600

650

512
(551)

1919. V. 3.
1966. II. 9.

300

400

450

400

450

500

300

400

450

1970. VI. 14.

300

400

500

542 1974. VII. 25.
(587) 1966. II. 9.
89,38 512
1919. V. 3.
(551) 1966. II. 9.

400

450

500

300

400

450

400

450

500

250

350

400

250

300

350

22,900
11,210

1,587
11,210

Berettyóújfalu

43,4

89,38

55,125 Berettyó jp.

22,900

67,400

44,500

Pocsaj elrendelésre

68,2

94,64

0,000
0,000

1,925
8,700

1,925
8,700

Berettyóújfalu
megszüntetésre

43,4

35,187 Sebes-Körös jp.
Berettyó bp.

14,013
0,000

24,200
25,000

10,187
25,000

Szeghalom

47,365 Berettyó bp.

25,000

72,365

47,365

32,265 Sebes-Körös jp.

24,200

56,465

32,265

III.
fok

650

21,313
0,000

5,820
8,100

II.
fok

2000. IV. 12.

12,797 Berettyó jp.
Kálló jp.

73,220
8,100

I.
fok

928

4,755
4,725

67,400
0,000

Megjegyzés

89,34

4,755
4,725

13,920 Berettyó jp.
Ér bp.

vízállás, cm

543,08

0,000
0,000

Kálló bp.
Ér jp.
09.05.
Szeghalom-darvasi

kezdĘ

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

542 1974. VII. 25.
(587) 1966. II. 9.
89,38 512
1919. V. 3.
(551) 1966. II. 9.

6,5

82,59

Pocsaj elrendelésre

68,2

94,64

Berettyóújfalu
megszüntetésre

43,3

Pocsaj

68,2

94,64

Körösszakál

54,4

92,15

678

542 1974. VII. 25.
(587) 1966. II. 9.
518

1989. V. 9.

Magaspart: 5,191 km

MAGYAR KÖZLÖNY

09.04.
Darvas-pocsaji

A fĘvédvonal

(520) 1925. XII. 23.
09.09.
Bucsa-nádudvari

33,930 HortobágyBerettyó bp.
Kösely bp.

43,000

67,119

24,119

67,119

76,930

9,811

Borz

54,1

81,75

438

1999. III. 8.

2006/162. szám
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KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

száma, neve

10.01.
Lakitelek-tószegi

10.03.
Doba-kanyari
10.04.
Kiskörei tározó
menti

64,500 Tisza jp.
Közös-fĘcs. jp.
Közös-fĘcs. bp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

vízállás, cm

Megjegyzés

0,000
3,800
3,800

55,500
8,300
8,300

55,500
4,500
4,500

Szolnok

334,6

78,78

1041

2000. IV. 19.

650

750

800

Vasúti töltés: 1,428 km
Magaspart: 27,470 km
Közút: 0,5 km

80,549 Tisza jp.
Zagyva jp.
Tápió jp.
Zagyva bp.

55,500
0,000
0,000
0,000

82,800
24,700
6,320
25,400

27,568
24,018
6,320
22,643

Szolnok

334,6

78,78

1041

2000. IV. 19.

650

750

800 Árvízvédelmi fal: 0,442 km
Magaspart: 1,120 km
Szelvényezési hiba:
3,171 km
Vegyes szerk.: 5,620 km
Közút: 1,120 km

49,300 Tisza jp.

82,800

132,100

49,300

Kisköre alsó

403,1

81,32

1030

2000. IV. 17.

600

700

800

55,100 Tisza jp.

132,100

155,000

22,900

Kisköre alsó

403,1

81,32

1030

2000. IV. 17.

700

750

800

Árvízvédelmi fal:
0,208 km

Tisza bp.

140,100

172,300

32,200

10.05.
Csongrád-nagyrévi

48,100 Tisza bp.

0,000

48,100

48,100

Szolnok

334,6

78,78

1041

2000. IV. 19.

650

750

800

Magaspart: 6,587 km

10.06.
Tiszaföldvár-pityókai

59,795 Tisza bp.

48,100

106,600

59,795

Szolnok

334,6

78,78

1041

2000. IV. 19.

650

750

800

Magaspart: 8,225 km
Tisza bp. 81,475: 80,180
Szelvényezési hiba:
1,295 km

33,500 Tisza bp.

106,600

140,100

33,500

Kisköre alsó

403,1

81,32

1030

2000. IV. 17.

600

700

800

0,000

57,354

57,354

Szarvas

53,7

77,26

986

2006. 04. 21.

600

700

800

Csongrád

246,2

76,18

1034

2006. IV. 21.

650

750

850

MezĘtúr
Árvízkapu

0,300

78,30

785

1999. III. 9.

600

650

700

10.07.
Fegyvernek-ledencei
10.08.
Csongrád-bánrévei

10.09.
MezĘtúr-himesdi

57,354 Hármas-Körös jp.

30,500 HortobágyBerettyó jp.

0,000

30,500

30,500

MAGYAR KÖZLÖNY

10.02.
Szolnok-Újszász-szórói

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

Magaspart (közút):
0,561 km

13519

13520

A védelmi szakasz

száma, neve

hossza
km

10.10.
Pusztaecseg-Ęzesi

10.11.
Szászberekjászberényi

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

30,500

70,480

39,980

0,000
3,300

3,300
12,400

3,300
9,100

99,692 Zagyva bp.

25,400

70,900

45,380

Zagyva jp.
Tápió bp.

24,700
0,000

68,400
10,912

43,400
10,912

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

Borz

54,1

81,75

438

1999. III. 8.

250

300

350

Jásztelek

54,8

86,60

650

1999. VII. 13.

350

450

500

Vegyes szerkezetĦ árv.
töltés: 1,823 km
Magaspart: 6,213 km
Zagyva bp. 57,380:57,500
szelvényezési hiba:
0,12 km
Zagyva jp.
24,700:25,000
szelvényezési hiba:
0,300 km

ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

11. 01.
Gyála-szeged-algyĘi
11.02.
AlgyĘ-dongéri

31,512 Tisza jp.

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

vízállás, cm

Megjegyzés

0,000

31,512

31,512 Szeged

173,6

73,70 1009

2006. IV. 21.

650

750

850

35,952 Tisza jp.
Dongér jp.

31,512
0,000

59,964
7,500

28,452 Mindszent
7,500

217,7

74,82

1062

2006. IV. 21.

650

750

850

47,626 Tisza jp.
Dongér bp.

59,964
0,000

99,890
7,500

27,106 Mindszent
7,500

217,7

74,82

1062

2006. IV. 21.

650

750

850

Árvízvédelmi
fal: 3,262 km

Magaspart: 12,820 km,
ebbĘl közút: 11,390 km
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11.03.
Dongér-csongrádi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

MAGYAR KÖZLÖNY

52,380 HortobágyBerettyó jp.
Németér jp.
Németér bp.

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

száma, neve

11.04.
Marostorok-mártélyi
11.05.
Mindszent-szentesi
11.06.
Torontáli

11.08.
Szentes-öcsödi

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

I.
fok

II.
fok

III.
fok

vízállás, cm

Megjegyzés

35,004 Maros jp.
Tisza bp.

0,000
12,400

2,602
44,802

2,602 Szeged
32,402 Mindszent

173,6
217,7

73,70 1009
74,82 1062

2006. IV. 21.
2006. IV. 21.

650
650

750
750

850
850

31,764 Tisza bp.

44,802

76,566

31,764 Mindszent

217,7

74,82

1062

2006. IV. 21.

650

750

850

41,040 Tisza bp.
Maros bp.

0,000
0,000

12,400
28,640

12,400 Szeged
28,640 Makó

173,6
24,5

73,70 1009
79,50 625

2006. IV. 21.
1975. VII. 10.

650
400

750
450

850
500

63,818 Maros jp.
Sámson-apátfalvi
fĘcsatorna jp.
Sámson-apátfalvi
fĘcsatorna bp.

2,602

47,400

24,5
173,6

79,50 625
73,70 1009

1975. VII. 10.
2006. IV. 21.

400
650

450
750

500
850

0,000

9,510

44,798 Makó
Szeged
9,510

0,000

9,510

0,000

35,913

53,7

77,26

986

2006. IV. 22.

600

700

800

246,2

76,18

994

2000. IV. 20.

650

750

800

35,913 Hármas-Körös
bp.

9,510
35,913 Szarvas
Csongrád

Magaspart: 1,012 km

KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A védelmi szakasz

száma, neve

12.01.
Szarvasi

12.02.
MezĘberényi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

MAGYAR KÖZLÖNY

11.07.
Maros jobb parti

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

2006/162. szám

A védelmi szakasz

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

49,117 Hármas-Körös bp.

35,913

85,030

49,117 Gyoma
Szarvas

79,2
53,7

78,66
77,26

918
986

1970. VI. 14.
2006. IV. 22.

550
600

650
700

750
800

44,307 KettĘs-Körös bp.
Fehér-Körös bp.

0,000
0,000

35,040
9,267

35,040 Békés
9,267 Gyula

23,4
4,7

81,12
84,62

972
786

1974. VI. 15.
1974. VI. 15.

550
350

650
450

750
550

13521

13522

A védelmi szakasz

száma, neve

12.03.
Zsófiamajori
12.04.
Dobozi

12.06.
Ecsegfalvai
12.07.
Körösladányi
12.08.
Fokközi

A fĘvédvonal
kezdĘ

végsĘ

szelvénye
tkm

hossza
km

neve, helye
fkm

A védekezési készültség elrendelésére
és megszüntetésére mértékadó
vízmérce
"0"
pont
LNV
mBf.
cm
kelte

vízállás, cm

Megjegyzés

I.
fok

II.
fok

III.
fok

28,413 Hármas-Körös jp.

57,354

85,767

28,413 Gyoma

79,2

78,66

918

1970. VI. 14.

550

650

750

52,252 KettĘs-Körös jp.
Fekete-Körös jp.

0,000
0,000

36,193
16,059

36,193 Békés
16,059 Ant
Remete

23,4
20,3
4,4

81,12
85,42
83,08

972
1000
916

1974. VI. 15.
1981. III. 13.
1974. VI. 15.

550
500
500

650
600
600

750
700
700

29,954 Fehér-Körös jp.
Fekete-Körös bp.

0,000
0,000

9,475
20,479

9,475 Gyula
20,479 Ant
Remete

4,7
20,3
4,4

84,62
85,42
83,08

786
1000
916

1974. VI. 15.
1981. III. 13.
1974. VI. 15.

350
500
500

450
600
600

550
700
700

43,000 HortobágyBerettyó bp.

0,000

43,000

43,000 MezĘtúr
ÁrvízkapufelsĘ

0,5

78,30

785

1999. III. 9.

600

650

700

35,326 Sebes-Körös jp.
Berettyó jp.

0,000
0,000

14,013
21,313

14,013 Körösladány
21,313 Szeghalom

9,5
6,5

80,98
82,59

815
678

1970. VI. 14.
1970. VI. 14.

400
300

500
400

600
500

57,966 Sebes-Körös bp.

0,000

57,966

57,966 Körösladány
Körösszakál

9,5
54,4

80,98
92,15

815 1970. VI. 14.
518
1989. VI. 9.
(520) 1925. XII. 23.

400
250

500
350

600
400

MAGYAR KÖZLÖNY

12.05.
Mályvádi

hossza
km

A folyó, a
vízfolyás,
a csatorna
neve és
védvonala

2006/162. szám
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MAGYAR KÖZLÖNY

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
15/2006. (XII. 25.) MeHVM
rendelete
„Az ÚMFT Tanácsadó Hálózat” programról,
az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális
és helyi szintû pályázati támogató rendszerérõl
Az európai uniós fejlesztési tervezéssel összefüggõ feladatkörömben, a kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi
szintû képviselõirõl szóló 1122/2006. (XII. 13.) Korm. határozattal összhangban a következõket rendelem el:

13523

a) a 2007. január 1. és március 31. közötti idõszakban a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvényben szereplõ XIX/2/9 „EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése” alcím szerinti
elõirányzat (a továbbiakban: elõirányzat)
b) a 2007. április 1. és december 31. közötti idõszakban
a Végrehajtás Operatív Program
biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzatok felhasználásával, kezelésével és ellenõrzésével kapcsolatos,
e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) az európai uniós támogatások felhasználásának lebonyolításában részt vevõ, közszolgáltatást nyújtó regionális fejlesztési ügynökségekre (a továbbiakban: RFÜ-k),
b) a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaságra (a továbbiakban:
PROMEI Kht.),
c) az 5. § (2) bekezdés szerinti koordinátorokra és az
5. § (3) bekezdés szerinti térségi tanácsadókra,
d) a nyilvántartási, folyamatba épített pénzügyi ellenõrzési és követeléskezelési feladatokat ellátó Magyar
Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár).

4. §
E rendelet alkalmazásában
a) pályázó: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, amely az ÚMFT pályázati felhívására pályázatot nyújt vagy nyújtott be;
b) kedvezményezett: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, amely az
ÚMFT keretében meghirdetett pályázaton támogatást
nyert el.
A program lebonyolításának részletes
szabályai
5. §

2. §

(1) A program lebonyolítását a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) felügyeli és irányítja.

(1) „Az NFT Házhoz Jön” program folytatásaként létrejövõ „Az ÚMFT Tanácsadó Hálózat” program (a továbbiakban: program) célja – az Agrár és Vidékfejlesztési
Operatív Program kivételével – valamennyi, az I. Nemzeti
Fejlesztési Tervben és az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben (a továbbiakban: ÚMFT) szereplõ operatív programra és közösségi kezdeményezésre kiterjedõ országos
tanácsadói hálózat mûködtetése.

(2) A programirányítás koordinációs és operatív feladatait az NFÜ a PROMEI Kht.-ra delegálja. A feladatok ellátásában a PROMEI Kht.-vel teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatást eredményezõ munkaviszonyban, vagy a
feladatellátásra irányuló egyéb tartós jogviszonyban álló
koordinátorok vesznek részt.

(2) A program rendeltetése:
a) a támogatási források hatékony és szabályszerû felhasználásának elõsegítése, továbbá
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából társfinanszírozott operatív programok fejlesztési céljai megvalósításának elõmozdítása.

3. §
(1) A rendelettel érintett feladatok finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezetet

(3) A program végrehajtása az RFÜ-k feladata, amelynek ellátásában az RFÜ-kkel teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatást eredményezõ munkaviszonyban, vagy a
feladatellátásra irányuló egyéb tartós jogviszonyban álló
térségi tanácsadók vesznek részt.
(4) A PROMEI Kht. és az RFÜ-k feladataikat az
NFÜ-vel kötött támogatási szerzõdésük alapján látják el.
(5) A térségi tanácsadók kiválasztása országos, nyílt pályáztatása az RFÜ-k feladata, melyek a térségi tanácsadók
régión belüli térségi eloszlását a program célkitûzéséhez
illeszkedve saját hatáskörben határozzák meg úgy, hogy
minden kistérségért legalább egy térségi tanácsadó felelõsséget viseljen. A térségi tanácsadók összlétszáma:
168 fõ.

13524

MAGYAR KÖZLÖNY

(6) A térségi tanácsadók feladatellátásához szükséges
általános képzések és továbbképzések elõkészítése és
koordinálása a PROMEI Kht. feladata.
(7) A Kistérségi Fejlesztési és Program Irodák felállítását követõen a térségi tanácsadók ezek bázisán végzik tevékenységüket.
(8) Az ÚMFT Tanácsadó Hálózat munkatársai munkavégzésük során szorosan együttmûködnek a Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózattal és az Önkormányzati és Térségi
Koordinátor Hálózattal, különös tekintettel a feladatok
rendszeres egyeztetésére, évente közös munkaterv és közös beszámoló elkészítésére, közös munkaértekezletek
megtartására, és közös fogadóórák tartására.

6. §
(1) A koordinátor feladata:
a) a térségi tanácsadók folyamatos tájékoztatása, felkészítése, munkájuk koordinálása;
b) a program elõrehaladásának figyelemmel kísérése,
folyamatba épített szakmai ellenõrzési és monitoring feladatok ellátása;
c) a monitoring és ellenõrzési eredmények felhasználásával minõségbiztosítási – a hatékony munkavégzést és folyamatba épített ellenõrzést biztosító – eljárásrendek kidolgozása és bevezetése;
d) féléves, éves jelentések készítése a program állapotáról és minõségi mutatóiról, különös tekintettel a program
gazdálkodási és gazdaságossági szempontjainak elemzésére és értékelésére;
e) a program megvalósításával kapcsolatos ügyviteli és
menedzsment feladatok ellátása;
f) folyamatos kapcsolattartás az 5. § (8) bekezdésében
említett hálózatok központi szervezeteivel és regionális
képviselõivel.
(2) A térségi tanácsadó feladata:
a) a potenciális pályázók, a pályázók és a kedvezményezettek megkeresése, és részükre folyamatos tájékoztatás nyújtása az ÚMFT célrendszerérõl, a támogatási lehetõségekrõl és a kapcsolódó képzési programokról;
b) a pályázók és a kedvezményezettek részére konzultációs lehetõség biztosítása a megvalósítás során felmerülõ problémák megoldásához, különösen az elõrehaladási
jelentések és elszámolások elkészítéséhez;
c) az ÚMFT keretében támogatható projektjavaslatok
gyûjtése;
d) egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok megoldása az NFÜ felkérésére;
e) információgyûjtés az ÚMFT megvalósításának, hatásainak értékeléséhez;

2006/162. szám

f) az intézményrendszer mûködésére vonatkozó tapasztalatok összesítése, rendszeresítése, továbbítása az
NFÜ részére, a PROMEI Kht.-n keresztül;
g) az NFÜ tájékoztatása a program végrehajtásával
kapcsolatos tapasztalatokról;
h) folyamatos szakmai kapcsolattartás és együttmûködés az adott kistérségben tevékenykedõ szakmai hálózatok
munkatársaival.

7. §
A Kincstár feladatát az NFÜ-vel kötött külön szerzõdés
rögzíti, mely kiterjed a támogatási szerzõdések nyilvántartására, a támogatás szerzõdésszerû felhasználásának folyamatba épített ellenõrzésére, valamint a vele kapcsolatos
követeléskezelési feladatokra.

8. §
(1) Az elõirányzatból az RFÜ-k és a PROMEI Kht. részére, kizárólag a 6. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében nyújtható támogatás, amelynek összegét az
NFÜ támogatási szerzõdésben, az annak mellékletét képezõ költségvetési terv alapján állapítja meg.
(2) A támogatási cél megvalósítása érdekében a támogatásra elõfinanszírozás biztosítható. Az elõfinanszírozás
mértékét az ellátandó feladatok jellege és a támogatott
szervezet pénzügyi lehetõségei figyelembevételével kell
megállapítani. Az elõfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 33%-át.
(3) A (2) bekezdés szerint biztosított forrással legkésõbb a támogatási szerzõdés lejártát követõ hónap 30. napjáig el kell számolni.

Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005/842/EK Bizottsági határozattal összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A pénzügyminiszter
és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter
32/2006. (XII. 25.) PM–MeHVM
együttes rendelete

„(2) Az adózó, illetve képviselõje az adókötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítésére irányuló eljárást a
3. § (1) bekezdésében meghatározott regisztráció során
képzett egyedi azonosítójával és titkos jelszavával, személyének azonosítása után kezdeményezi a KR útján.”

a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól
szóló 13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM
együttes rendelet módosításáról

4. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
175. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeljük el:

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az együttes rendelet jelen rendelet 2. §-ával megállapított 3. § (2) bekezdésének második mondata 2007. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Veres János s. k.,

Dr. Szilvásy György s. k.,

pénzügyminiszter

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter

1. §
A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól szóló
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együttes rendelet
(a továbbiakban: együttes rendelet) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adókötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésének feltétele, hogy az adózó, illetõleg az Art. alapján képviseleti joggal rendelkezõ személy (a továbbiakban: képviselõ) az Ekr.-ben meghatározott, az ügyfélkapu
nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett
egyedi azonosítóval és titkos jelszóval, továbbá – választása szerint – 2007. január 1-jétõl a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírással is rendelkezzen.”

2. §
Az együttes rendelet 3. §-ának (2) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:
„Az elsõ írásos bejelentést követõen a képviselõ a KR útján történt azonosítás után az állami adóhatóság portálján
közvetlenül elérhetõ elektronikus ûrlapon jelenti be, hogy
képviseleti jogosultsága az általa képviselt adózók tekintetében mely adókötelezettségek elektronikus úton történõ
teljesítésére terjed ki, illetõleg képviseleti jogosultsága
mely adóbevallások, adatszolgáltatások, bejelentési kötelezettségek tekintetében változott vagy szûnt meg.”

3. §
Az együttes rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

A pénzügyminiszter
33/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének a)–d), g),
k), n) p)–s) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondatrésze és n) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a
3. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell”
„n) – a kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzdére, valamint sörfõzdére engedélyt kérelmezõ kivételével – az adóraktár engedélyese vagy az adóraktár által jövedéki ügyintézõként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki
ügyintézõi szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy
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a 28/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának és szakmai
gyakorlatát elismerõ igazolásának hiteles másolatát, továbbá – megbízott személy esetén – a megbízó személy által a jövedéki ügyintézõi tevékenység ellátásáról kiállított,
a megbízó és a megbízott adatait (természetes személy esetén név, születési hely, idõ, anyja neve, lakcím, gazdálkodó szerv esetén cégnév, székhely, cégjegyzék száma, illetve vállalkozói igazolvány száma), aláírását, valamint a
megbízás ellátásának kezdõ idõpontját, idõtartamát tartalmazó iratot;”

2. §
Az R. 4. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki üggyel,
továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet
keretében végzendõ adóztatási feladat, illetve a Jöt. 15. §
(1)–(2) bekezdése és 65. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási
feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal) az adóraktári engedély
iránti kérelem benyújtását követõ 30 napon belül az adóraktárban helyszíni szemlét tart.”
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Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A Jöt. 35. § (1) bekezdés g) pontjának gb) alpontja szerinti
a) egyéb szakképesítésnek a Vám- és Pénzügyõrség
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/1997. (V. 8.) PM
rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
szakképesítés,
b) szakmai végzettségnek a Vám- és Pénzügyõri Iskola
által kiállított bizonyítvánnyal elismert középfokú szakmai végzettség [az a) és b) pont a továbbiakban együttesen: szakképesítés],
c) szakmai gyakorlatnak az 1998. január 1. napját
követõen a Vám- és Pénzügyõrség jövedéki szakterületén
érdemi ügyintézõként és/vagy oktatásban résztvevõként
legalább három évig teljesített szolgálat
minõsül.
(2) A szakmai gyakorlatot a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága a 44. számú melléklet szerinti kérelem alapján a 45. számú melléklet szerinti igazolással tanúsítja.
(3) Érdemi ügyintézõnek minõsül a jövedéki szakterületen közhatalmi, irányítási, felügyeleti, ellenõrzési tevékenységhez kapcsolódó feladatokat ellátó hivatalos személy. Oktatásban résztvevõnek minõsül a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak alap- és továbbképzését végzõ hivatásos állományú személy.”

3. §
6. §

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„r) az adómentes felhasználó által jövedéki ügyintézõként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki
ügyintézõi szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy
a 28. § szerinti egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget
igazoló bizonyítványának és szakmai gyakorlatát elismerõ
igazolásának hiteles másolatát – megbízott személy esetén
– továbbá, a jövedéki ügyintézõi tevékenység ellátására
kötött szerzõdés eredeti példányát;”

Az R. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha az adóraktár-engedélyes tevékenységét több
adóraktárban folytatja, az adóraktári engedélyrõl minden
adóraktárában a regionális jövedéki központ által hitelesített, sorszámozott másolati példányt kell tartania, az eredeti adóraktári engedélyt a székhelyén – ha székhellyel nem
rendelkezik –, a telephelyén, több telephely esetén az elsõként bejelentett telephelyen kell biztonságosan megõriznie.”

4. §

7. §

Az R. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolást a vámhatóság részérõl a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal és a
regionális jövedéki központ kezdeményezhet. Ha a kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolást a vámhatóság kezdeményezte, a jogosult köteles a (2) bekezdésben foglalt információkat a besoroláshoz a VPVI rendelkezésére bocsátani.”

Az R. 41/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41/A. § (1) A biodízel-adóraktár engedélyesének a
72. § (1) bekezdésben elõírt termelési naplóban a biodízel
elõállításához felhasznált alapanyagokat alapanyag-fajtánként kell tételesen feltüntetnie, megjelölve azok termelésének helyét (ország), melyet az 1207/2001/EK rendelet I. vagy II. melléklete szerinti beszállítói nyilatkozattal (a továbbiakban: beszállítói nyilatkozat) kell igazolnia.
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(2) A biodízel-adóraktár engedélyese a biodízel gyártására felhasznált alapanyag fajtájáról és Közösségben történt elõállításáról biodízel-szállítmányonként igazolást állít ki és ad át a biodízelt beszerzõ ásványolaj-adóraktár engedélyese részére.”

8. §
Az R. kiegészül a következõ 41/B. §-sal:
„41/B. § A 2207 10 00 vámtarifaszámú, legalább 99 térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholterméknek (a továbbiakban: etilalkohol) bioetanol célra
ásványolaj-adóraktárban történõ denaturálására a 61. §
(4)–(5) bekezdés és a 61/A. § (1) bekezdés rendelkezését
kell megfelelõen alkalmazni.”

9. §
Az R. 48. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szeszgyártására alkalmas desztillálóberendezést
– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak
a) olyan személy állíthat elõ, aki (amely) annak gyártására a hatósági felügyeletet ellátó vámhivataltól engedélyt
kapott,
b) olyan személy tarthat birtokában, aki (amely) annak
használatbavételére a hatósági felügyeletet ellátó vámhivataltól engedélyt kapott, vagy adóraktári engedéllyel, keretengedéllyel, felhasználói engedéllyel rendelkezik olyan
tevékenységre, amelynek technológiai folyamatában ilyen
készüléket használ,
c) a b) pontban megjelölt személy részére lehet belföldön értékesíteni, külföldrõl behozni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontban megjelölt személy a
szesz gyártására alkalmas desztillálóberendezés értékesítését, illetve az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személy a másik tagállamból történõ beszerzést – az értékesítést, illetve a telephelyre történõ beszerzését 15 nappal
megelõzõen – a készülék fajtájának, ûrtartalmának, fõbb
részeinek a leírásával a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalhoz köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal a szeszgyártásra alkalmas
desztillálóberendezésen hivatalos zárat helyez el.
(3) Rendeltetésszerûen szesz elõállítására használt
desztillálóberendezést csak szeszüzem, szeszfõzde, alkoholregeneráló és -denaturáló üzem, valamint alkoholtermék regenerálását végzõ adómentes felhasználó tarthat
birtokában. Azok a szeszgyártásra alkalmas desztillálóberendezések, amelyeket rendeltetésszerûen nem szesz elõállítására használnak – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal ellenõrzése mellett mûködtethetõk.”
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10. §

Az R. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Szeszgyártásra alkalmas, de rendeltetésszerûen
nem szesz elõállítására használt desztillálóberendezésre a
hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal által engedély italgyárnak és ásványolaj-regeneráló üzemnek vagy olyan
személy részére adható, amely (aki) etilalkohol-tartalmú
termék – kivéve a Jöt. 64. § (4) bekezdés a)–b) pontja alá
esõ alkoholtermék – elõállításával és forgalomba hozatalával nem foglalkozik.”

11. §
Az R. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A valódi szeszfok megállapítására hitelesített
szeszfokmérõt vagy hitelesített alkoholsûrûség-mérõt szabad alkalmazni, illetve az E85 esetén az a hatályos MSZ
szerinti vizsgálati módszerrel is történhet.”

12. §
(1) Az R. kiegészül a következõ, 61/A. §-a elõtti címmel:
„Bioetanol és E85 elõállítása szeszüzemben”
(2) Az R. 61/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61/A. § (1) A Jöt. 7. § 37. pontjában megjelölt denaturáláshoz legalább 1 tömegszázalék etil-tercier-butil-étert,
illetve amennyiben a bioetanol a Jöt. 7. § 37/B. pontjában
meghatározott E85 elõállításához kerül felhasználásra,
legalább 1 tömegszázalék izo-butilalkoholt és 1 tömegszázalék tercier-butilalkoholt kell denaturálószerként alkalmazni. Az alkalmazott denaturálószer minõségét mûbizonylattal kell igazolni. A denaturálásról az adóraktárengedélyesnek a 61. § (5) bekezdése szerint jegyzõkönyvet kell felvennie.
(2) Amennyiben a fogadó tagállam vonatkozó szabályozása a bioetanol elõállításához az (1) bekezdésben foglalttól eltérõ denaturálást határoz meg, azt az adóraktár-engedélyes abban az esetben alkalmazhatja, ha kérelmére a
vámhatóság külön engedélyezi.”

13. §
Az R. kiegészül a következõ 61/B. és 61/C. §-sal:
„61/B. § (1) A 72. § (1) bekezdésben elõírt termelési
naplóban a szeszüzem-adóraktár engedélyesének a bioetanol célra elõállított etilalkohol gyártásához felhasznált
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alapanyagokat alapanyag-fajtánként kell tételesen feltüntetnie, megjelölve azok termelésének helyét (ország), melyet beszállítói nyilatkozattal kell igazolnia.
(2) A szeszüzem-adóraktár engedélyese a bioetanol
célra elõállított etilalkohol gyártásához felhasznált
alapanyag fajtájáról és Közösségben történt elõállításáról etilalkohol-, illetve bioetanol-szállítmányonként
igazolást állít ki, és azt, valamint – bioetanol szállítása
esetén – az etilalkohol denaturálásáról felvett jegyzõkönyv másolatát átadja a beszerzõ ásványolaj-adóraktár
engedélyese részére.
61/C. § (1) Az E85 elõállítása szeszüzemben a 40. §
(1)–(2) bekezdés értelemszerû alkalmazásával végezhetõ.
(2) A Jöt. 72. § (11) bekezdésében megjelölt, már mûködõ szeszüzem adóraktár-engedélyese az E85 elõállításának engedélyezését a 8. §-ban az adóraktári engedély módosítása iránti kérelemre elõírt rendelkezések
értelemszerû alkalmazásával kérheti azzal, hogy a kérelemhez a 2. § (1) bekezdés f)–h) és k) pontjában elõírt, az
E85 elõállítására vonatkozó dokumentációt, okiratot
kell csatolni.
(3) A regionális jövedéki központ az E85 már mûködõ
szeszüzemben történõ elõállítását a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül bírálja el.”

14. §
Az R. 75. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A termékkísérõ okmányt az adóraktár engedélyese
a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzõ Központja (a továbbiakban: JKKK) engedélye alapján számítógéppel elõállíthatja, a JKKK által kiadott, az engedélyben meghatározott sorszámtartományon
belüli azonosító számok felhasználásával. A tárgyhót követõ hónap 10. napjáig az egyszerûsített adóraktár-engedélyes, a sörfõzde adóraktár-engedélyes és a kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzde adóraktár-engedélyes a tárgyhóban felhasznált, számítógéppel elõállított termékkísérõ okmányok azonosító számait megadja a JKKK-nak, vagy
amennyiben a tárgyhóban nem állított ki termékkísérõ okmányt, errõl tájékoztatja a JKKK-t.”

15. §
Az R. 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A borkísérõ okmányt az annak alkalmazására kötelezett személy a JKKK engedélye alapján számítógéppel
elõállíthatja, az engedélyében meghatározott sorszámtartományon belüli azonosító számok felhasználásával. A
felhasznált, számítógéppel elõállított borkísérõ okmányok
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azonosító számait a borkísérõ okmány alkalmazására kötelezett személy a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig megadja a JKKK-nak, illetve amennyiben a tárgyhóban nem állított ki borkísérõ okmányt, errõl tájékoztatja a JKKK-t.”

16. §
Az R. 80. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A termékkísérõ okmány, illetve az egyszerûsített kísérõ okmány adattartalmának biztosításához a Jöt. 52. §
(1)–(2) bekezdése alá tartozó ásványolaj – a sûrített földgáz, a cseppfolyósított szénhidrogén és a csõvezetéken
szállított ásványolaj kivételével – adóraktárból történõ kitárolása esetén egy olyan szállítási bizonylatot is ki kell állítani, amely]
„f) a termék minõségét (a benzin és a gázolaj esetében a
legfeljebb 10 ppm vagy a 10 ppm-nél nagyobb kéntartalomra és a legalább 4,4 térfogatszázalék vagy a 4,4 térfogatszázaléknál kevesebb bioetanol-, illetve biodízel-tartalomra utaló egyértelmû megjelölést is, az E85 esetében a
bekevert benzin 15 °C hõmérséklethez tartozó sûrûségét és
térfogatát, valamint a térfogatszázalékban kifejezett bioetanol-tartalmat is), az érvényes MSZ-re, mûszaki leírásra
vagy szerzõdésben rögzített specifikációra való hivatkozással;”

17. §
Az R. kiegészül a következõ címmel és a következõ
111/A. §-sal:
„Üzemanyagok bio-tartalmának igazolása
111/A. § (1) A benzin és az E85 bioetanol-tartalmának
igazolásához szükséges okmányok:
a) a bioetanolhoz használt etilalkohol alapanyagának
mezõgazdasági eredetérõl és Közösségben történt elõállításáról
aa) ásványolaj-adóraktár esetében a belföldrõl beszerzett etilalkoholra, illetve bioetanolra a szeszüzem 61/B. §
(2) bekezdés szerinti igazolása,
ab) szeszüzem esetében a 61/B. § (1) bekezdése szerinti termelési napló,
ac) egyéb esetben a beszállítói nyilatkozat;
b) az etilalkohol 61/A. § (1) bekezdés szerinti denaturálásáról a 61. § (5) bekezdés szerinti jegyzõkönyv vagy annak másolata, illetve – ha a denaturálást nem belföldön végezték – a tagállam vagy a harmadik ország illetékes hatósága által a denaturálásról készített, a 61. § (5) bekezdés
szerinti adatokat tartalmazó jegyzõkönyv eredeti példánya
vagy annak hiteles másolata;
c) a bioetanol-tartalmú üzemanyag ásványolaj-adóraktárban vagy szeszüzemben történt elõállítása esetén a ben-
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zin és az E85 gyártmánylapja vagy – ha az ásványolaj-adóraktárból nem az ott elõállított bioetanol-tartalmú üzemanyag kerül szabadforgalomba bocsátásra – a benzin és az
E85 minõségi bizonyítványa, amelyekbõl megállapítható
az üzemanyagban lévõ bioetanol térfogatszázalékban kifejezett aránya és a bekevert motorbenzin 15 °C hõmérséklethez tartozó sûrûsége és térfogata;
d) a c) pontba nem tartozó esetben EN ISO/IEC 17025
szerint akkreditált laboratórium vagy a benzin, illetve az
E85 elõállítását végzõ ISO 9001 minõségirányítási rendszerrel rendelkezõ elõállító laboratóriuma által kiállított
igazolás a c) pontban foglaltakról.
(2) A gázolaj biodízel-tartalmának igazolásához szükséges okmányok:
a) a biodízel alapanyagának mezõgazdasági eredetérõl
és Közösségben történt elõállításáról a biodízel-adóraktár
által a 41/A. § (2) bekezdés szerint kiállított igazolás, illetve a beszállítói nyilatkozat,
b) a biodízel-tartalmú gázolaj ásványolaj-adóraktárban
történt elõállítása esetén a gázolaj gyártmánylapja vagy –
ha az ásványolaj-adóraktárból nem az ott elõállított biodízel-tartalmú gázolaj kerül szabadforgalomba bocsátásra –
a gázolaj minõségi bizonyítványa, amelyekbõl megállapítható az üzemanyagban lévõ biodízel térfogatszázalékban
kifejezett aránya és a bekevert gázolaj 15 °C hõmérséklethez tartozó sûrûsége és térfogata,
c) a b) pontba nem tartozó esetben EN ISO/IEC 17025
szerint akkreditált laboratórium vagy a gázolaj elõállítását
végzõ ISO 9001 minõségirányítási rendszerrel rendelkezõ
elõállító laboratóriuma által kiállított igazolás a b) pontban
foglaltakról.”

bioetanol-, illetve biodízel-tartalom 4,4 térfogatszázaléknál kevesebb.”

18. §

22. §

Az R. 112. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A benzin és a gázolaj esetében a magasabb adómértékkel számított adó visszaigényléséhez a számlának (egyéb
bizonylatnak) tartalmaznia kell annak egyértelmû megjelölését is, hogy az üzemanyag kéntartalma 10 ppm feletti
és/vagy a bioetanol-, illetve biodízel-tartalom 4,4 térfogatszázaléknál kevesebb.”

Az R. 133/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki engedélyes kereskedõ, az importáló, a
bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ, az exportáló és az
üzemanyagtöltõ állomás üzemeltetõje a Jöt.-ben elõírt
nyilvántartásában elkülönítve köteles kimutatni az alacsonyabb adómérték és a magasabb adómérték alá tartozó
gázolaj és benzin beszerzését.
(2) Az adóraktár-engedélyes, a jövedéki engedélyes kereskedõ, a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ, az importáló és az exportáló a gázolaj és a benzin szállítása esetén
vagy az értékesítéskor kiállított bizonylaton köteles olyan
jelölést feltüntetni, amely egyértelmûen jelzi, hogy a gázolaj, illetve a benzin legfeljebb 10 ppm kéntartalmú és legalább 4,4 térfogatszázalékban tartalmaz biodízelt, illetve
bioetanolt vagy 10 ppm-nél nagyobb kéntartalmú és/vagy
4,4 térfogatszázaléknál kevesebb biodízelt, illetve bioetanolt tartalmaz.
(3) Az adóraktár-engedélyes, a jövedéki engedélyes
kereskedõ, a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ, az

19. §
Az R. 113. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A benzin és a gázolaj esetében a magasabb adómértékkel számított adó visszaigényléséhez a termék adózott
voltát igazoló, e § (1)–(3) és (5) bekezdése szerinti bizonylatnak tartalmaznia kell annak egyértelmû megjelölését is,
hogy az üzemanyag kéntartalma 10 ppm feletti és/vagy a

20. §
Az R. 119. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a vámhatóság a szállításra használt
eszköz lefoglalásának a Jöt. 119. § (6) bekezdésének
c) pontja szerinti megszüntetését rendeli el, a jogerõsen
végrehajtható jövedéki bírság megfizetésére kötelezett
ügyfelet terheli a lefoglalás megszüntetését elrendelõ végzés kézbesítését követõ 15. naptól a szállításra használt
eszköz átvételének napjáig terjedõ tárolási költség megfizetése is. A szállításra használt eszköz kiadására kizárólag
az elõbbiek szerinti tárolási költség megfizetését követõen
kerülhet sor.”

21. §
Az R. 131. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a jövedéki engedélyes kereskedõ a tevékenységét több telephelyen folytatja, a jövedéki engedélyrõl telephelyenként a regionális jövedéki központ által hitelesített, sorszámozott másolati példányt kell a telephelyein tartania. Az eredeti jövedéki engedélyt a székhelyén – ha
székhellyel nem rendelkezik –, a telephelyén, több telephely esetén az elsõként bejelentett telephelyen kell biztonságosan megõriznie.”
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importáló és az exportáló az E85 szállítása esetén vagy
az értékesítésekor kiállított bizonylaton köteles feltüntetni az E85 térfogatszázalékban kifejezett bioetanol
tartalmát.”

23. §
Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete
szerint, a 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete
szerint módosul, és az R. kiegészül az e rendelet 3. és 4. számú melléklete szerinti 44. és 45. számú mellékletekkel.

24. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az R.
e rendelettel megállapított 48. §-a (1)–(2) bekezdésének
rendelkezését a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.
(2) Az R. e rendelettel megállapított 61/C. §-ának
(2), (3) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) Az R. e rendelettel megállapított 112. §-a (1) bekezdésének második mondata, 113. §-ának (6) bekezdése és
133/A. §-ának (2) bekezdése 2007. július 1-jén lép hatályba.
(4) Az R. e rendelettel megállapított 111/A. §-ának
(2) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.
(5) Az R. e rendelettel megállapított
a) 80. §-a (1) bekezdése f) pontjának rendelkezését a
benzin esetében 2007. július 1-jétõl, a gázolaj esetében
2008. január 1-jétõl,
b) 111/A. §-ának (1) bekezdését a benzin esetében
2007. július 1-jétõl,
c) 112. §-a (1) bekezdésének, 113. §-a (6) bekezdésének
és 133/A. §-a (2) bekezdésének a biodízel-tartalom feltüntetésére vonatkozó rendelkezését 2008. január 1-jétõl
kell alkalmazni.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
61/A. §-ának (3) bekezdése, 72. §-ának (3) bekezdése,
119. §-ának (3)–(4) bekezdése és 123. §-a hatályát veszti.
(7) E rendelet kihirdetése napján az R. 47. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „készülékekre” szövegrész helyébe
a „desztillálóberendezésekre” szövegrész, a „készülékeket” szövegrész helyébe a „desztillálóberendezéseket”
szövegrész, 49. §-ának (2) bekezdésében a „készüléket”
szövegrész helyébe a „desztillálóberendezést” szövegrész,
„készülékkel” szövegrész helyébe a „desztillálóberendezéssel” szövegrész és (3) bekezdésében a „készüléket”
szövegrész helyébe a „desztillálóberendezést” szövegrész,
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111. §-ának (3) bekezdésében a „tárgyhót követõ hó
20-áig” szövegrész helyébe a „tárgyhót követõ hó 20-ától”
szövegrész 114. §-ának (6) bekezdésében a „(3), illetve a
(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4), illetve az (5) bekezdés” szövegrész lép.
(8) A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 33/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
Az R. 1. számú mellékletének II.10. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[II. Adóraktári adatok (adóraktáranként)]
„10. Jövedéki ügyintézõ
10.1. Neve:
10.2. Jövedéki ügyintézõ képesítést/szakképesítést kiadó neve:
10.3. Jövedéki ügyintézõ képesítés/szakképesítés száma, kelte:
10.4. Foglalkoztatásának módja (munkaviszony, megbízási jogviszony):”

2. számú melléklet
a 33/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletének II.10. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[II. Adómentes felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (felhasználó üzemenként, raktáranként)]
„10. Jövedéki ügyintézõ
10.1. Neve:
10.2. Jövedéki ügyintézõ képesítést/szakképesítést kiadó neve:
10.3. Jövedéki ügyintézõ képesítés/szakképesítés száma, kelte:
10.4. Foglalkoztatásának módja (munkaviszony, megbízási jogviszony):”
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3. számú melléklet a 33/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
„44. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez
Vám- és Pénzügyõrség
Budapest
KÉRELEM
a jövedéki ügyintézõi tevékenység ellátásához szükséges szakmai gyakorlat igazolására
A kérelem elbírálásához szükséges adatok:
Név:.................................................................................................................................................................................
Születési hely, év: ...........................................................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................................................
Lakcíme: .........................................................................................................................................................................
Szolgálati helye a Vám- és Pénzügyõrségnél (szolgálati viszony megszûnése esetén is kitöltendõ, az utolsó szolgálati
hely megnevezésével): ....................................................................................................................................................
Jövedéki szakterületen eltöltött, pontos dátummal meghatározott idõtartam (szolgálati viszony megszûnése esetén is
kitöltendõ):......................................................................................................................................................................
Kelt, ............................................................
.................................................................
kérelmezõ aláírása”

4. számú melléklet a 33/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
„45. számú melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez
VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG
................................... szám

(Magyar Köztársaság címere)
Címzett: ..........................................................

IGAZOLÁS
a jövedéki ügyintézõi tevékenység ellátásához szükséges szakmai gyakorlat elismerésérõl
Kérelmére igazolom, hogy .................................................................. (születési hely: ...................................
idõ: ........... év .................. hó ...... nap, anyja neve: ...............................................) a Vám- és Pénzügyõrség jövedéki szakterületén érdemi ügyintézõként/oktatásban résztvevõként* 1998. január 1. napját követõen legalább három
évig teljesített szolgálatot.
Budapest, ................................................
.................................................................
Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága”

* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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A pénzügyminiszter
34/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Kérelemre vagy az adóraktár fekvése szerinti, a
jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki üggyel,
továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet
keretében végzendõ adóztatási feladat, illetve a Jöt. 15. §
(1)–(2) bekezdése és 65. § (1) bekezdésének d) pontja sze-
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rinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási
feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal) kezdeményezésére a
területileg illetékes regionális jövedéki központ elõírhatja
az e rendeletben meghatározott veszteségnormától eltérõ
mértékek alkalmazását, amennyiben azt a mûszaki-technológiai feltételek indokolják, a helyszíni mérések adatai,
valamint szakértõi vélemény alátámasztják.”

2. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete, az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

3. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 34/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[1. számú melléklet a 43/1997. (XII. 30.) PM rendelethez]
Ásványolajtermék raktározási veszteségnormája
Me.: százalék (%)/hó
Föld feletti tartály
téli
nyári
idõszak

Ásványolajtermék
(Jöt. szerinti)

1.
2.
3.
4.
5.

52. § (1) bekezdés f), g) pont
52. § (1) bekezdés a), b) és i) pont
52. § (1) bekezdés c), d) és e) pont
E85
Biodízel

0,15
0,10
0,03
0,10
0,03

0,40
0,20
0,08
0,20
0,08

Úszótetõs tartály
téli
nyári
idõszak

–
0,05
0,015
0,05
0,015

Föld alatti tartály
téli
nyári
idõszak

–
0,10
0,04
0,10
0,04

–
0,09
0,03
0,09
0,03

Hordós tank
téli
nyári
idõszak

–
0,18
0,06
0,18
0,06

–
0,06
0,015
0,06
0,015

–
0,10
0,05
0,10
0,05

2. számú melléklet a 34/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[2. számú melléklet a 43/1997. (XII. 30.) PM rendelethez]
Ásványolajtermékek szállítási veszteségnormája
Me.: százalék (%)/hó
Ásványolajtermék
(Jöt. szerinti)

1.
2.
3.
4.
5.

52. § (1) bekezdés f), g) pont
52. § (1) bekezdés a), b) és i) pont
52. § (1) bekezdés c), d) és e) pont
E85
Biodízel

Csõvezetékes
szállítás

0,50
0,15
0,10
0,15
0,10

Közúti tankautós
szállítás

1,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Szállítás vasúti
tartálykocsiban

0,50
1,00
1,00
1,00
1,00

Vízi uszályos
szállítás

–
1,00
1,00
1,00
1,00
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A pénzügyminiszter
35/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a Start-számlával rendelkezõ gyermek magasabb
összegû állami támogatásra való jogosultságának
igazolásáról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és g) pontja alapján
a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A Tv. 6. § (5) bekezdése szerinti igazolást A/4-es
lapméretben, hátoldalán a tájékoztató tudnivalókkal e rendelet mellékletében meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.
(2) A számlavezetõ a Tv. 6. § (5) bekezdésében említett
írásbeli megkereséséhez az (1) bekezdés szerinti igazolási
ûrlapot mellékeli.
2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet a 35/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkezõ gyermek magasabb összegû állami támogatásra való jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követõ év január 15-éig* kell a számlavezetõhöz eljuttatni.)
A gyermek neve: ............................................................................................................................................................
adóazonosító jele:
születési helye: ........................................................
születési ideje:
anyja születési neve: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
lakóhelye:
..........................................................................................................................................................
A települési jegyzõ igazolása
Eljáró hatóság megnevezése: .........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: .............................................................................................................................................................
Ügyszám: .......................................................................................................................................................................
–
közötti idõszakban a gyermekek védelmérõl
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
....................................................., 200......................
P. H.
.............................................................
Jegyzõ
A gyámhivatal igazolása
Eljáró hatóság megnevezése: .........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: .............................................................................................................................................................
Ügyszám: .......................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a
évben a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerint
a
–
közötti idõszakban,
a
–
közötti idõszakban
átmeneti/tartós nevelésbe vett gyermek.
....................................................., 200........................
P. H.
.............................................................
Gyámhivatal
* 2007-ben február 15-éig.
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TÁJÉKOZTATÓ
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. §-a (4) bekezdésének b) pontja
szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ezen igazolás alapján a Start-számlával rendelkezõ gyermeket emelt összegû állami támogatás illeti meg a következõk szerint:
– Ha a gyermek a naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, a támogatás összege az adott évben a Start-számlára befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 12 ezer forint.
– Ha a gyermek a naptári évben átmeneti vagy tartós nevelésben van, vagy volt, a támogatás összege évi 12 ezer
forint, legfeljebb azonban ezen összegnek az átmeneti vagy tartós nevelés naptári évre esõ idõszakával arányos része,
a gyermek számlájára történt befizetésektõl függetlenül.
A támogatást a Start-számla vezetõje ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól.
Ha a gyermek mindkét jogosultsággal rendelkezik, a támogatás mindkét jogcímen megilleti.
Amennyiben a gyermek a naptári évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult, és az évnek csak
egy részében volt ideiglenes vagy tartós nevelésben, az e jogcímen õt megilletõ arányos támogatás mellett a Start-számlára történõ befizetés 10 százalékának megfelelõ, de legfeljebb 6000 forint támogatás is megilleti, ha a számlára történõ
befizetés a naptári évben a nevelésbe vétel elõtti vagy annak megszûnése utáni idõszakra esik.

A pénzügyminiszter
36/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV.
törvény 11. §-ának (6) bekezdésében és 38. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) a
következõk szerint módosítom:

1. §
A Vhr. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A szerencsejáték-szervezõ tevékenység megkezdésekor a szervezõnek személyi megfelelõségének megállapítása iránt az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet kell benyújtania. A szervezõnek kérelméhez csatolnia kell az 1. számú melléklet szerinti okiratokat és adatokat. Az állami adóhatóság a szervezõ személyi megfelelõségét az annak igazolásául szol-

gáló legkorábban kiállított okirat keltezésétõl számított
egy évig állapítja meg.”
2. §
A Vhr. 10. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzés során az állami adóhatóság külsõ
szakértõket is igénybe vehet.
(3) A helyszíni ellenõrzés esetében az ellenõrzési jogosultságot az állami adóhatóság alkalmazottja az állami
adóhatóság által kiállított arcképes igazolvánnyal és az
APEH elnöke által kiállított, az Szjtv. hatálya alá tartozó
játékok ellenõrzésére jogosultságot biztosító megbízólevéllel köteles igazolni.”

3. §
A Vhr. 24. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Szjtv. 7/A. § (5) bekezdésében meghatározott
soron kívüli eljárásra irányuló kérelmet az ügyfél postai
úton vagy az APEH Központi Hivatala által mûködtetett
Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán terjesztheti elõ.
(7) Az állami adóhatóságnak az Szjtv. 26. § (14) bekezdés szerinti hirdetményt az APEH Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti
egységénél és az APEH hivatalos honlapján kell közzéten-
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nie. Az Szjtv. 26. § (14) bekezdés szerint az állami adóhatóság által kiállított pénznyerõautomata- és játékteremengedélyeket a szerencsejáték-szervezõnek az APEH
Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán kell átvennie.”

4. §
(1) A Vhr. 23. §-a (5) bekezdésének a) pontjában,
27. §-ában az „SZF székhelyére” szövegrész helyébe az
„APEH Központi Hivatalának” szöveg, 24. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ában, 41. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 42. §-ának (2) bekezdésében, 43. §-ának (1) bekezdésében, 46. §-a (3) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében, 47. §-ának (2) bekezdésében, 49. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 51. §-ának
(3) bekezdésében az „a szervezõ székhelye szerinti SZF területi felügyelõségen” szövegrész helyébe az „az APEH
Központi Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél” szöveg, 27. §-ában az „az SZF Központi
Ügyfélszolgálati Irodáján” szövegrész helyébe az „az
APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték
felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szöveg,
31. §-ának (6) bekezdésében az „SZF központjában” szövegrész helyébe az „APEH Központi Hivatalánál” szöveg,
41. §-ának (1) bekezdésében az „a szervezõ székhelye szerinti SZF területi felügyelõség” szövegrész helyébe az „az
APEH Központi Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti
kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egysége” szöveg, 43. §-ának (2) és (3) bekezdésében az „a társaság székhelye szerinti SZF területi felügyelõségen” szövegrész helyébe az „az APEH Központi Hivatalának a társaság székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél”
szöveg, 47. §-ának (1) bekezdésében, 51. §-ának (2) bekezdésében az „a székhelye szerinti SZF területi felügyelõségen” szövegrész helyébe az „az APEH Központi Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél”
szöveg, 7. számú mellékletének 1. pontjában az „SZF területi felügyelõségén” szövegrész helyébe az „APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti
feladatot ellátó szervezeti egységénél” szöveg, 8. számú
mellékletében az „a szervezõ székhelye szerinti SZF területi felügyelõséghez” szövegrész helyébe az „az APEH
Központi Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységéhez” szöveg lép.
(2) A Vhr. 1. §-ának (7) bekezdésében az „A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)” szövegrész
helyébe az „Az állami adóhatóság” szöveg, 22. §-ának
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(2) bekezdésében az „SZF határozat” szövegrész helyébe
az „állami adóhatóság által hozott határozat” szöveg,
2. számú mellékletében az „SZF azonosító” szövegrész
helyébe a „szerencsejáték felügyeleti azonosító” szöveg,
az 1. §-ának (8) és (9) bekezdésében, 2. §-ának (6) és
(7) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében, 4. §-ának
(1) és (4) bekezdésében, 5. §-ában, 6. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésének a) pontjában, 8. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 9. §-ában, 10. §-ának (5)–(8) bekezdésében, 11. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 16. §-ában,
17. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 17/C. §-ában,
17/D. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-ának (1)–(3),
(8)–(10) és (12) bekezdésében, 24. §-ának (1) és
(3)–(5) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében,
26. §-ának (8) bekezdésében, 27. §-ában, 28. §-ának
(2) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében,
31. §-ának (3)–(6) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésében, 34. §-ának (1) bekezdésében, 36. §-ának (4) bekezdésében, 41. §-ának (1), (2) bekezdésében és (4) bekezdésének c) pontjában, 42. §-ának (2) és (5) bekezdésében, 42/A. §-ában, 43. §-ának (1)–(3) bekezdésében,
44. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 45. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 46. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének c) pontjában, (4) és (5) bekezdésében,
47. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének A/d) pontjában, 49. §-ának (2), (3) és (5) bekezdésében, 50. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 51. §-ának
(2)–(4) bekezdésében, 53. §-ának (3) bekezdésében,
54. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában és (4) bekezdésében, 63. §-ának (6) bekezdésében, 64. §-ának (4) és (6) bekezdésében, 68. §-ának
(4) és (5) bekezdésében, 69. §-ának (4) bekezdésében és
(6) bekezdésének c) pontjában, 70. §-ának (1) bekezdésében, 73. §-ának (1) bekezdésében, 74. §-ának (2) és
(4) bekezdésében, 75. §-ának (1) és (3) bekezdésében,
76. §-ában, 81. §-ának (1) bekezdésében, 84. §-ának
(1) és (2) bekezdésében, 85. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 87. §-ának 13. pontjában, 1. számú mellékletének
1. e) pontjában, 2. számú mellékletében, 6–8. számú mellékletében, 9. számú mellékletében az „SZF” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 6. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 67. §-ának (4) és (6) bekezdésében, 69. §-ának (5) és (7) bekezdésében az „SZF-et”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg,
6. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 17. §-ának (3) bekezdésében, 22. §-ának (2) és
(11) bekezdésében, 30. §-ának (1) és (4) bekezdésében,
31. §-ának (2) bekezdésében, 45. §-ának (3) bekezdésében, 46. §-ának (5) bekezdésében, 52. §-ának (3) bekezdésében, 69. §-ának (3) bekezdésében, 70. §-ának (3) bekezdésében, 73. §-ának (3) bekezdésében, 78. §-ának
(2) bekezdésében, 80. §-ának (2) bekezdésében az
„SZF-nek” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság-
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nak” szöveg, 10. §-ának (6) bekezdésében az „SZF-nél”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnál” szöveg,
22. §-ának (1) bekezdésében, 30. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (3)–(5) bekezdésében, 53. §-ának (1) bekezdésében, 60. §-ának (3) bekezdésében, 64. §-ának
(6) bekezdésében, 68. §-ának (6) és (7) bekezdésében,
69. §-a (6) bekezdésének g) és i) pontjában, 70. §-ának
(1) bekezdésében az „SZF-hez” szövegrész helyébe az
„állami adóhatósághoz” szöveg, 25. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „SZF által adott azonosító számot
(a továbbiakban: SZF azonosító)” szövegrész helyébe az
„az állami adóhatóság által adott szerencsejáték felügyeleti azonosító számot (a továbbiakban: szerencsejáték
felügyeleti azonosító)” szöveg, 25. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, 82. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában
az „az SZF azonosítót” szövegrész helyébe az „a szerencsejáték felügyeleti azonosítót” szöveg, 36. §-ának
(1) bekezdésében az „SZF” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság által kiadott” szöveg, 42. §-ának (2) bekezdésében az „SZF-tõl” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóságtól” szöveg, 44. §-ának (1) bekezdésében az
„SZF engedély” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság által kiadott engedély” szöveg, 83. §-ában az „SZF
azonosítóját” szövegrész helyébe a „szerencsejáték felügyeleti azonosítóját” szöveg, 9. számú mellékletének
1/a. pontjában az „SZF azonosító számát” szövegrész helyébe a „szerencsejáték felügyeleti azonosítóját” szöveg
lép.
(3) A Vhr. 1. §-ának (2) bekezdésében az „az Országos
Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH)” szövegrész
helyébe az „a mérésügyi szerv” szöveg, 68. §-ának (6) bekezdésében, 75. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „az
OMH hitelesítési bizonyítvány” szövegrész helyébe az
„a mérésügyi szerv által kiállított hitelesítési bizonyítvány” szöveg, 1. §-ának (2) és (3) bekezdésében,
6. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának
(1) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában,
45. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 67. §-ának (6) bekezdésében, 75. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 87. §-ának 5. pontjában, 3. számú
mellékletének I. 8. d) pontjában és IV. pontjában, 7. számú mellékletének 2. és 4. pontjában az „az OMH” szövegrész helyébe az „a mérésügyi szerv” szöveg, 1. §-ának
(3) bekezdésében, 45. §-ának (2) és (4) bekezdésében,
46. §-ának (2) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének
A/c) pontjában, 3. számú mellékletének címében az
„OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv” szöveg,
6. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 7. §-ának (3) és (5) bekezdésében az „Az OMH” szövegrész helyébe az „A mérésügyi szerv” szöveg, 7. §-a (5) bekezdésének a) pontjában az „OMH azonosítási számát,” szövegrész helyébe a
„mérésügyi szerv által adott azonosító számát,” szöveg,
24. §-a (1) bekezdésének a) 8. pontjában az „OMH” szö-
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vegrész helyébe a „mérésügyi szerv által adott” szöveg,
36. §-ának (1) bekezdésében az „OMH hitelesítési bizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a „ , mérésügyi szerv által kiállított hitelesítési bizonyítvánnyal” szöveg,
37. §-ának (1) bekezdésében az „OMH hitelesítése” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv általi hitelesítése”
szöveg, 44. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az „OMH
azonosítót” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv által
adott azonosító számot” szöveg, 52. §-ának (1) bekezdésében az „az OMH-val” szövegrész helyébe az „a mérésügyi szervvel” szöveg, 68. §-ának (4) bekezdésében az
„az OMH hitelesítési bizonyítványa” szövegrész helyébe
az „a mérésügyi szerv által kiállított hitelesítési bizonyítvány” szöveg, 68. §-ának (4) bekezdésében az „OMH
bizonyítványát” szövegrész helyébe a „ , a mérésügyi
szerv által kiállított hitelesítési bizonyítványát” szöveg,
81. §-ának (2) bekezdésében az „OMH azonosítóját” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv által adott azonosító
számát” szöveg, 82. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az
„az OMH azonosítót,” szövegrész helyébe az „a mérésügyi szerv által adott azonosító számot,” szöveg, 6. számú melléklete 1. b) és 2. b) pontjában az „OMH azonosító” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv által adott
azonosító” szöveg, 6. számú mellékletének 1. e) pontjában, 7. számú mellékletének 5. pontjában az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv általi” szöveg, 6. számú mellékletének 1. e) 3. pontjában az „OMH vizsga”
szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv általi vizsgáztatás” szöveg, 6. számú mellékletének 4. B) d) pontjában az
„OMH azonosítója” szövegrész helyébe a „mérésügyi
szerv által adott azonosító száma” szöveg, 8. számú mellékletének 1. b) pontjában és 2. B) b) pontjában az „OMH
azonosító” szövegrész helyébe a „mérésügyi szerv által
adott azonosító szám” szöveg, 9. számú mellékletének
1. d) pontjában az „OMH szám” szövegrész helyébe a
„mérésügyi szerv által adott azonosító szám” szöveg lép.
(4) A Vhr. 3. §-ának (1) bekezdésében az „a szervezõ
rendelkezik-e személyi megfelelõséggel” szövegrész helyébe az „a szervezõ rendelkezik-e az állami adóhatóság
által határozattal megállapított személyi megfelelõséggel”
szöveg lép.
(5) A Vhr. 69. §-a (6) bekezdésének i) pontjában az
„adott hónap dropját, továbbá a megfizetett játékadó
összegét” szövegrész helyébe a „valamint az adott hónap
dropját” szöveg lép.

5. §
A Vhr. 80. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénz-átutalási
megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni az APEH
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10032000-01076129-00000000 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.”

(4) A Vhr. 10–13. számú mellékletei helyébe e rendelet
3–6. számú mellékletei lépnek.

6. §

7. §

(1) A Vhr. 1. számú mellékletének 1/c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„c) a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetve vámhatóság igazolása az
Szjtv. 2. §-ának (5) bekezdésében foglaltakról,”
(2) A Vhr. 1. számú mellékletének 2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„2. Adatok:
a) az 1/a) pont szerinti természetes személyekre vonatkozóan:
– házassági név (ennek hiányában születési név), születési hely és idõ,
– anyja születési neve,
– lakóhely,
– adóazonosító jel,
b) a szerencsejáték szervezését kérelmezõ jogi személyre vonatkozóan:
– megnevezés,
– adószám,
– székhely.”
(3) A Vhr. 4. és 5. számú mellékletei helyébe e rendelet
1. és 2. számú mellékletei lépnek.

(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Vhr. 22. §-ának (6) bekezdése, 89. §-ának (1) bekezdése, 1. számú mellékletének 1. d) pontja,
b) a Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet
1. §-ának b) pontja,
c) a hadköteleseknek rendkívüli állapot idejére szóló
meghagyásáról szóló 14/1994. (IV. 30.) PM rendelet
1. számú mellékletének II. kategóriába kijelölt szervek
pontjából a „Szerencsejáték Felügyelet (1051 Budapest,
Sas utca 23/A)” szövegrész,
d) a Pénzügyminisztérium és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról szóló 34/1996. (XII. 21.) PM
rendelet mellékletének 6. pontja.
(3) E rendelet hatálybalépése elõtt kiadott engedélyeken
a „Szerencsejáték Felügyelet” alatt „APEH”-et kell érteni.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

13538

MAGYAR KÖZLÖNY

1. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[4. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]
A) Engedély I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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B) Engedély II. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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C) Engedély elektronikus kaszinónak minõsülõ, I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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2. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[5. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]
A) Engedély I. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére
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B) Engedély II. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére
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3. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[10. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]
Mûködési engedély játékkaszinó üzemeltetésére
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4. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[11. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]
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5. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[12. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]
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6. számú melléklet a 36/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[13. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]

A pénzügyminiszter
37/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a kiemelt adózók kijelölésérõl,
valamint az adóteljesítmény számítási módjáról
és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 175. §-a (12) bekezdésének a) és
b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket
rendelem el:
A kiemelt adózók kijelölése

a) részvénytársasági formában mûködõ hitelintézetek
és biztosítók,
b) költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével azon adózók, amelyek adóteljesítmény
értéke a 2200 millió forintot elérte, illetve azt meghaladta.
A 3000, illetõleg a 10 000 legnagyobb
adóteljesítménnyel rendelkezõ adózó kijelölése

2. §
Ha az adóteljesítmény értéke a 488 millió forintot elérte,
illetve azt meghaladta, az állami adóhatóság az Art. 90. §
(2) bekezdése alapján az adózót legalább háromévente
valamennyi adónem és költségvetési támogatás vonatkozásában ellenõrzi.

1. §
3. §
Kiemelt adózónak minõsülnek az adóévet megelõzõ
év utolsó napján csõdeljárás, felszámolás, végelszámolás
alatt nem álló,

Azokat az adózókat, akik (amelyek) adóteljesítményének értéke a 119 millió forintot elérte, illetve azt meg-
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haladta, továbbá 2006. szeptember 1-jén havonkénti általános forgalmi adó bevallásra voltak kötelezettek, az Art.
52. § (11) bekezdése alapján az állami adóhatóság elnöke
soron kívüli adatszolgáltatásra kötelezheti.
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dd) az igényelt költségvetési támogatás – ide nem értve
az adó-visszaigénylést és adó-visszatérítést – abszolút
értéken számolva.

6. §
Az adóteljesítmény számítási módja
4. §
(1) Az adóteljesítmény az adózó bruttó módon számított
(költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt) összes, elévülési idõn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlaga, amelyben az általános
forgalmi adó esetében a fizetendõ, továbbá az elõzetesen
felszámított és levonható általános forgalmi adó értékei
közül a nagyobb értéket kell figyelembe venni.
(2) Az adóteljesítmény értékét az 5. §-ban felsorolt adóteljesítmény-elemek egy évre vetített – a tevékenység kezdetének figyelembevételével idõarányosan megállapított –
számtani átlagának összegeként kell kiszámítani.

Az adóteljesítmény számítása az adóévet megelõzõ év
szeptember 1-jén nyilvántartott adatok alapján történik.

Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A rendelet
hatálybalépésével egyidejûleg az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 56/2005. (XII. 29.) PM rendelet hatályát
veszti.
Dr. Veres János s. k.,

5. §
Adóteljesítmény-elemek:
a) az adóévet megelõzõ hatodik év január 1-jétõl az
adóévet megelõzõ év június 30-áig terjedõ idõszakra benyújtott általános forgalmi adó bevallásokban szereplõ
értékesítést terhelõ adó (2004. május 1-jétõl a fizetendõ
adó csökkentve a közösségen belülrõl történõ termékbeszerzés és a termékimport címén fizetendõ adóval) és a
beszerzés után levonható adó értéke közül a bevallásokban
szereplõ nagyobb értékek;
b) az adóévet megelõzõ hatodik év január 1-jétõl az
adóévet megelõzõ második év december 31-éig terjedõ
idõszakra vonatkozóan a társasági adóbevallásban az adókedvezménnyel nem csökkentett társasági adó (számított
adó) és osztalékadó; a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózók esetén az adóévet megelõzõ év augusztus
31-éig benyújtott bevallás adatait is figyelembe kell venni;
c) az adóévet megelõzõ hatodik év január 1-jétõl az
adóévet megelõzõ második év december 31-éig terjedõ
idõszakra vonatkozó járulékfizetési kötelezettség, kivéve
a költségvetési szerveket;
d) az adóévet megelõzõ hatodik év január 1-jétõl az
adóévet megelõzõ második év december 31-éig terjedõ
idõszakra vonatkozóan
da) a magánszemélyek jövedelemadó bevallásában a
számított adó, az elkülönülten adózó jövedelmek adója és
a vállalkozói adókedvezmény,
db) a költségvetési szervek kivételével a munkáltatók,
kifizetõk személyi jövedelemadó-bevallásában megállapított fizetési kötelezettsége,
dc) minden egyéb bevallásban megállapított adókötelezettség (kivéve a munkaadói, a munkavállalói járulék és az egészségügyi hozzájárulás a költségvetési szerveknél), és

pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter
38/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a szokásos piaci ár megállapítása iránti
kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves
jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének,
nyilvántartásának módjáról és feltételeirõl, továbbá
az eljárás részletes szabályairól
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 182. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladatés hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
4. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmet
(a továbbiakban: ármegállapítási kérelem) az APEH Központi Hivatalához 3 példányban adótanácsadó, adószakértõ, okleveles adószakértõ vagy ügyvéd ellenjegyzésével
kell benyújtani.
(2) Az elsõ fokú határozat (végzés) elleni fellebbezést
az állami adóhatóság elnökének címezve az APEH Központi Hivatalánál kell elõterjeszteni. Amennyiben a jog-
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orvoslati kérelemre indult eljárásban a határozatot (végzést) saját hatáskörben, a fellebbezésben foglaltaknak
megfelelõen nem vonják vissza, nem módosítják, nem javítják ki, nem cserélik ki, nem egészítik ki, a jogorvoslati
kérelemmel kapcsolatos döntés elõkészítését az elsõ fokú
határozatot elõkészítõ szervezeti egységtõl szervezetileg
elkülönült önálló szervezeti egység végzi és terjeszti fel elbírálásra az elnöknek.
(3) Az állami adóhatóság az ármegállapítási kérelemre
az Art. 132/A–132/B. §-ai, e rendelet, illetõleg a melléklet
szerinti adattartalommal nyomtatványt rendszeresít és azt
honlapján közzéteszi. Az ármegállapítási kérelemhez csatolni kell:
a) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány másolatát;
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak
közjegyzõ által hitelesített másolatát;
c) a díj megfizetését igazoló, a hitelintézet által cégszerûen aláírt bizonylat másolatát.

2. §
(1) A Központi Hivatal a kérelem benyújtását követõen
haladéktalanul értesíti az adózó adóügyeiben illetékes regionális igazgatóságot a kérelem benyújtásának tényérõl.
(2) A Központi Hivatal az eljárása eredményeként
hozott jogerõs határozat egy példányának megküldésével
– a jogerõre emelkedés megállapítását követõen haladéktalanul – tájékoztatja az illetékes regionális igazgatóságot.
Amennyiben az adóhatóság a kérelmet elutasítja, a Központi Hivatal – az elutasító végzés megküldése nélkül –
a kérelem elutasításának tényérõl tájékoztatja az illetékes
regionális igazgatóságot.
(3) Az (1)–(2) bekezdéseknek megfelelõen kell eljárni
a határozat módosítása, illetõleg érvényességének meghosszabbítása iránti eljárásban is.
(4) Az állami adóhatóság a határozat egy példányát
– ideértve az azt meghosszabbító és módosító határozatot
is – a jogerõre emelkedéstõl számított 30 napon belül megküldi a pénzügyminiszternek.

3. §
(1) A díjat az állami adóhatóság által közzétett és megnyitott, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára kell
befizetni.
(2) A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem adható.
(3) Az ármegállapítási kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság a befizetett díj 75%-át az adózó által, az
ármegállapítási kérelemben megjelölt bankszámlára utalja
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át a kérelmet elutasító végzés jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül.

4. §
(1) Két-, illetõleg többoldalú eljárásban az adózó nem
vesz részt az állami adóhatóság és az illetékes külföldi
hatóság közötti információcsere vagy kölcsönös egyeztetõ
eljárásban. Ezen eljárások folyamán felmerült új tények,
adatok, körülmények tisztázása érdekében az állami adóhatóság kivételes jelleggel 8 napos határidõ tûzésével felhívhatja az adózót az adózó rendelkezésére álló és az
ármegállapítási kérelem elbírálása szempontjából érdeminek minõsülõ kiegészítõ információk szolgáltatására.
(2) Az információcsere, illetõleg a kölcsönös egyeztetõ
eljárás eredményérõl az állami adóhatóság kérelemre tájékoztatja az adózót.
(3) Az adóhatóság az adózót a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl
szóló külön jogszabály alapján készítendõ nyilvántartással
megegyezõ tartalmon túl az adózónál fellelhetõ – a szokásos piaci ár megállapításához szükséges – további információk szolgáltatására hívhatja fel, megjelölve az információk megadásának határidejét is.

5. §
Az állami adóhatóság a kérelmekrõl külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adózó azonosító adatait
(név, cégnév vagy székhely), a kérelem érkezésének idõpontját, iktatószámát, a befizetett díj összegét, az eljárás
lefolytatásának idõtartamát.

6. §
Amennyiben az adózó az állami adóhatóság felhívására
a kérelem elutasításának terhe mellett vállalja az eljárás
során felmerült költségtöbblet megtérítését, az állami adóhatóság tételes kimutatással, különösen a ráfordított munka-, szakértõi, illetõleg egyéb, az eljárás érdekében felmerült összes költség elkülönített feltüntetésével állapítja
meg végzésben az adózó által fizetendõ költségtöbbletet.

7. §
Az elutasító végzés meghozatala elõtt az állami adóhatóság az adózót legalább 8 napos határidõ tûzésével hiánypótlásra hívja fel, ha az ármegállapítási kérelem formai
vagy tartalmi hibái az adózó által orvosolhatóak.
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8. §

(1) Az Art. 132/B. §-ának (2) bekezdése szerinti valódiságvizsgálat az ellenõrzésre elõírt szabályoknak megfelelõen az ármegállapításra történõ utalást tartalmazó megbízólevél felmutatásával kezdõdik. A valódiságvizsgálat
lefolytatására nyitva álló határidõ 30 nap. A valódiságvizsgálatra rendelkezésre álló határidõ meghosszabbítására, az adózó együttmûködési kötelezettségére, az adózó
és az adóhatóság jogaira, illetõleg kötelezettségeire az
Art.-ben elõírt, az ellenõrzésre irányadó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.
(2) A valódiságvizsgálat határozathozatal nélkül jegyzõkönyv felvételével zárul.

9. §
Az adózó (képviselõje) az elõzetes egyeztetõ eljárás,
illetõleg az ármegállapítási eljárás folyamán meghallgatható. A meghallgatást az adózó is kezdeményezheti.
A szóbeli meghallgatásról jegyzõkönyv készül.

10. §
Az adózó az éves jelentéstételi kötelezettsége keretében
az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus
ûrlapon tájékoztatja az adóhatóságot a szokásos piaci árat
megállapító határozatban rögzített kritikus feltételek,
tények, körülmények megváltozásáról, illetõleg annak
hiányáról.

Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 38/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
A kérelem tartalmazza:
1. Az adózó
a) nevét (cégnevét),
b) székhelyét, telephelyét, levelezési címét,
c) adószámát,
d) létesítõ okiratának keltét,
e) gazdálkodási formáját,
f) tevékenységének felsorolását,
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g) kapcsolt vállalkozásait, az eljárással érintett kapcsolt
vállalkozások a)–f) pontokban meghatározott adatait;
2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
3. az ügyben eljáró képviselõ nevét, telefonszámát;
4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
5. a tényállás részletes leírását;
6. annak az idõszaknak a megjelölését, amelyre a határozat érvényességét kéri;
7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
8. a kérelmet alátámasztó (erõsítõ) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
9. az adózó (képviselõje) álláspontja szerinti megoldást
és a szokásos piaci ár meghatározását, szükség esetén részletes számításokkal alátámasztva;
10. mellékletként:
a) a megkötendõ ügylet tervezetét, amennyiben az rendelkezésre áll,
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d) a kérelem ellenjegyzésére adott megbízást vagy
annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
e) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány
másolatát,
f) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
g) a díj megfizetését igazoló, a hitelintézet által cégszerûen aláírt bizonylat másolatát;
11. az adózó nyilatkozatát a befizetendõ díj összegérõl;
12. a bankszámlaszám megjelölését, ahová az adózó
a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint
a) tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektõl eltérõ
szokásos piaci ármegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre törvény nem ad lehetõséget,
b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás
megfelel a valóságnak,
c) tudomásul veszi, hogy a szokásos piaci ármegállapítást érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, illetõleg a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak idõpontjától kezdõdõen – a szokásos piaci ármegállapítás
nem alkalmazható,
d) tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme
ügyében nem folyt és nem folyik ellenõrzés, adóigazgatási
eljárás vagy bírósági eljárás,
e) hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggõ más adatok beszerzéséhez, megismeréséhez, ideértve a valódiságvizsgálatot is;
15. az adózó (felelõs vezetõ) vagy képviselõje cégszerû
aláírását;
16. az adótanácsadó, adószakértõ, okleveles adószakértõ vagy ügyvéd cégszerû aláírását (ellenjegyzését).
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A pénzügyminiszter
39/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a feltételes adómegállapítás iránti kérelem
benyújtásának, nyilvántartásának,
a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról
és részletes feltételeirõl, valamint a döntési eljárás
részletes szabályairól
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 182. §-ának (8) bekezdésében, illetõleg a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
Az Art. 132. § (1) bekezdésében meghatározott kétfokú
eljárásban elsõ fokon az adóbevételekért felelõs szakállamtitkár jár el.
2. §
E rendelet hatálya az Art. 3. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott személyekre, továbbá azokra terjed ki, akik
az adótitok megõrzésére kötelezettek.

3. §
(1) Az adózó a feltételes adómegállapítás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a melléklet szerinti tartalommal rendszeresített nyomtatványon 4 példányban,
magyar nyelven nyújthatja be a Pénzügyminisztériumhoz
(a továbbiakban: minisztérium).
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány másolatát;
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak
közjegyzõ által hitelesített másolatát;
c) a díj megfizetését igazoló, a hitelintézet által cégszerûen aláírt bizonylat másolatát.
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5. §

A minisztérium a kérelmekrõl külön nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az adózó azonosító adatait (név,
cégnév, állandó lakóhely vagy székhely), a kérelem érkezésének idõpontját, iktatószámát.
6. §
(1) A nyilvántartásba vett kérelmet a minisztérium adóigazgatásért felelõs szervezeti egysége elõzetesen – eljárásjogi szempontból – megvizsgálja különösen a tekintetben, hogy elégséges információt tartalmaz-e a feltételes
adómegállapításhoz. Ennek eredményeként, ha a kérelem
a) alaki vagy tartalmi szempontból hiányos, az adózót
hiánypótlásra hívja fel;
b) feltételes adómegállapításra alkalmas, akkor a kérelmet és mellékleteit továbbítja az ügylet tárgya szerint illetékes szervezeti egységnek (a továbbiakban: fõfelelõs
szervezeti egység), megnevezve az ügykörében érintett
szervezeti egységet (egységeket).
(2) Ha az adózó az (1) bekezdés a) pontja szerinti hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy a feltételes adómegállapításnak törvényes akadálya van, az adóbevételekért felelõs
szakállamtitkár az eljárás elutasításáról határozatban dönt.
7. §
(1) A kérelem elbírálása során
a) a fõfelelõs szervezeti egység – az ügykörében érintett szervezeti egységekkel történõ egyeztetést követõen –
írásbeli kiegészítõ adatokat kérhet az adózótól, amelyet
4 példányban, magyar nyelven kell benyújtani a minisztériumhoz, illetõleg
b) az adóhatóságtól az Art. 54. § (7) bekezdés e) pontja
alapján kérhetõ információ.
(2) Az adózó (képviselõje) – kérésére – a feltételes adómegállapítás intézése során meghallgatható. A szóbeli
meghallgatásról jegyzõkönyv (emlékeztetõ) készül.
8. §
Új kérelemnek minõsül, ha az adózó a kérelemben ismertetett tényállás lényeges elemeit a kérelem benyújtása
és elbírálása közötti idõszakban megváltoztatja.

4. §
(1) A díjat a minisztérium gazdálkodó szervezete
10032000-01454055 számú számlájára kell befizetni.
A díj megfizetésének elmaradása esetén a kérelem nem
bírálható el.
(2) A kérelem visszavonása esetén a befizetett díj nem
követelhetõ vissza.
(3) A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési
halasztás nem adható.

9. §
A kérelem elbírálásáról – az adó feltételes megállapításáról vagy elutasításáról – a minisztérium határozattal dönt.
A határozattervezetet a fõfelelõs szervezeti egység – az
ügykörében érintett szervezeti egység (egységek)
álláspontját figyelembe véve – készíti el, és azt eljárásjogi
kontroll és a kiadmányozás elõkészítése érdekében megküldi az adóigazgatásért felelõs szervezeti egységnek.
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10. §

Az elsõfokú határozatot (végzést) az adóbevételekért
felelõs szakállamtitkár kiadmányozza.

11. §
(1) A jogorvoslati eljárás során a jogorvoslati kérelemre
az elsõfokú határozat (végzés) elõkészítésére kijelölt fõfelelõs szervezeti egység nyolc napon belül észrevételt tesz.
(2) Ha a jogorvoslati kérelem a határozat (végzés)
visszavonása, módosítása, kijavítása, kicserélése, kiegészítése útján nem orvosolható, a kérelem elbírálását
a) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs szervezeti egység készíti elõ, ha az elsõfokú határozatot (végzést) az adóigazgatásért felelõs szervezeti egység készítette elõ,
b) az adóigazgatásért felelõs szervezeti egység készíti
elõ, ha az elsõfokú határozatot (végzést) a fõfelelõs szervezeti egység készítette elõ.

12. §
A másodfokú határozatot (végzést) a pénzügyminiszter
adja ki. A határozat kiadásában az államtitkár – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
43. § (1) bekezdése alapján – a miniszter teljes jogkörû
helyettese.

13. §
A minisztérium a feltételes adómegállapításról a jogerõs határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja azt az adóhatóságot, amelynek hatáskörébe a határozatban megállapított adókötelezettség tartozik. A kérelem
elutasításáról szóló határozatot a minisztérium csak az
adózónak (képviselõjének) kézbesíti.

Záró és átmeneti rendelkezések
14. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen benyújtott kérelmekre
kell alkalmazni, egyidejûleg a feltételes adómegállapítás
iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj
megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes
feltételeirõl szóló 6/2004. (II. 13.) PM rendelet hatályát
veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet
a 39/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
A kérelem tartalmazza:
1. Az adózó
a) nevét (cégnevét),
b) állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
c) adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) létesítõ okiratának keltét,
e) gazdálkodási formáját,
f) tevékenységének felsorolását,
g) kapcsolt vállalkozásait;
2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
3. az ügyben eljáró képviselõ nevét, telefonszámát;
4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
5. a tényállás részletes leírását;
6. annak az idõszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
8. a kérelmet alátámasztó (erõsítõ) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
9. az adózó (képviselõje) álláspontja szerinti megoldást és
a jogszabályi minõsítés felvázolását, értelmezését a törvényrõl;
10. mellékletként:
a) a megkötendõ ügylet tervezetét, amennyiben az rendelkezésre áll,
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d) a kérelem ellenjegyzésére adott megbízást vagy
annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
e) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány másolatát,
f) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
g) a díj megfizetését igazoló, a hitelintézet által cégszerûen aláírt bizonylat másolatát;
11. az adózó nyilatkozatát a befizetendõ díj összegérõl;
12. a bankszámlaszám megjelölését, ahová az adózó a
díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint
a) tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektõl eltérõ
feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre
törvény nem ad lehetõséget,
b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás
megfelel a valóságnak,
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c) tudomásul veszi, hogy a feltételes adómegállapítást
érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, illetõleg a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak idõpontjától kezdõdõen – a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható,
d) tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme
ügyében nem folyt és nem folyik ellenõrzés, adóigazgatási
eljárás vagy bírósági eljárás,
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e) hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggõ más adatok beszerzéséhez, megismeréséhez;
15. az adózó (felelõs vezetõ) vagy képviselõje cégszerû
aláírását;
16. az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerû aláírását.

Benyújtandó 4 példányban!
példány

KÉRELEM
AZ ADÓ FELTÉTELES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az adózó
neve (cégneve): .....................................................................................................................................................
állandó lakóhelye, székhelye (telephelye):
............................................................................................................................
levelezési címe:

..........................................................................................................................

Az ügyben eljáró képviselõ neve, telefonszáma:
........................................................................................

13556

MAGYAR KÖZLÖNY

1. Az adózó adatai

- -

a) adószáma:
b) adóazonosító jel:
c) létesítõ okirat kelte:
d) cégjegyzék száma:

...................................................

e) cégbejegyzés kelte:
f) gazdálkodási forma:
g) tevékenység felsorolása:

h) kapcsolt vállalkozások:

2. A kérelem tárgyának pontos megjelölése, a tényállás részletes leírása (szükség esetén külön íven):

3. Annak az idõszaknak a megjelölése, amelyre az ügylet vonatkozik:
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4. Az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölése:

5. A kérelmet alátámasztó (erõsítõ) vélemények, szakmai álláspontok megjelölése, a forrás ismertetése:

6. Az adózó (képviselõje) álláspontja szerinti megoldás és jogszabályi minõsítés felvázolása, értelmezése a törvényrõl:

7. Mellékletek:

Sorszáma

a) a megkötendõ ügylet tervezete, amennyiben az rendelkezésre áll

...............

b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratok

...............

c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolása

...............

d) a kérelem ellenjegyzésére adott megbízás vagy közjegyzõ által hitelesített másolata

...............

e) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány másolata

...............

f) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolata

...............

g) a díj megfizetését igazoló, a hitelintézet által cégszerûen aláírt bizonylat másolata

...............
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8. A befizetendõ díj összege:
az ügylet tárgyának értéke
(legalább 300 ezer Ft, legfeljebb 7 millió Ft)
szerzõdéstípus vagy szerzõdéscsomag-típus

Ft × 1%

Ft
10 000 000 Ft

9. Bankszámlaszám megjelölése, ahova a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén:
.....................................
10. Egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölése:

11. Nyilatkozatok:
a) Tudomásul veszem, hogy a törvényi feltételektõl eltérõ feltételes adómegállapítást nem kérhetek, mert az eltérésre törvény nem ad lehetõséget.
b) Kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.
c) Tudomásul veszem, hogy a feltételes adómegállapítást érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, illetõleg a tényállás
megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak idõpontjától kezdõdõen – a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható.
d) Tudomásom szerint a kérelem vagy hasonló kérelmem ügyében nem folyt és nem folyik ellenõrzés, adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás.
e) Tudomásul veszem, hogy a kérelmem elbírálásához szükséges lehet az adózással összefüggõ további adatok
beszerzése, megismerése.
........................................
dátum

...............................................................
adózó (felelõs vezetõ)
vagy képviselõje cégszerû aláírása

Az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerû aláírása:

........................................
dátum
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A pénzügyminiszter
40/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról
és könyvelésérõl
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának a), b) és d) pontjaiban foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
Az állami adóhatóság az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelése, valamint az illetékek kiszabása és könyvelése során az e rendeletben foglaltakat köteles figyelembe
venni.

2. §
(1) Az 1. §-ban foglalt feladatok végrehajtása során, az e
rendeletben foglalt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a
nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy abból kitûnjön valamennyi illetékügyben az illeték fajtája, és vagyonszerzési ügyekben a megszerzett vagyontárgy(ak) jellege.
(2) Az illeték fajtája: öröklési illeték, ajándékozási illeték, visszterhes vagyonátruházási illeték, államigazgatási
eljárási illeték, bírósági eljárási illeték.
(3) A vagyontárgyak jellege: tanya, családi ház, ikerház,
láncház, sorház, lakás, garázs, üdülõ, étterem, szálloda,
iroda, üzlet, raktár, mezõgazdasági épület, telek, termõföld, egyéb nem lakás célú ingatlan, gépjármû, értékpapír,
üzletrész, egyéb ingó vagyontárgy.

3. §
Az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges összehasonlító értékadatok gyûjtésére külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a következõket
tartalmazza:
a) az ingatlan helyét és helyrajzi számát,
b) az ingatlan jellegét,
c) az illeték fizetésére kötelezett fél által bejelentett és a
megállapított forgalmi értéket,
d) megállapított forgalmi érték esetén az 1. számú melléklet szerinti adatokat.

4. §
(1) A forgalmi érték megállapítása [Itv. 70. § (1) bekezdés] során a forgalmi értéket köztisztviselõkbõl álló, leg-
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alább kétfõs értékelõ bizottság állapítja meg, az Itv. 70. §
(2) és (3) bekezdése alapján. Az értékelõ bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet részt az a köztisztviselõ,
aki az értékelt ingatlan helyszíni szemléjét végezte, illetve
aki abban közremûködött.
(2) A helyszíni szemlét lehetõleg szemlebizottság végzi, amely köteles az ingatlan fizikai, mûszaki és környezeti
állapotát, továbbá – ha a helyszínen beszerezhetõ – az ügyfél nyilatkozatát jegyzõkönyvben rögzíteni. Amennyiben
a helyszíni szemlét végzõ köztisztviselõ egyedül jár el,
úgy a jegyzõkönyvhöz mellékelnie kell a jegyzõkönyvben
foglaltak bizonyítására alkalmas fénykép- vagy videofelvételt is.

5. §
(1) Az illetékek beszedésére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 19 megyei és 1 fõvárosi illetékbeszedési
számla szolgál.
(2) Az elsõfokú állami adóhatóságnál kezdeményezett
eljárások, valamint az elsõfokú adóhatóság határozata ellen benyújtott fellebbezések után pénzben fizetendõ eljárási illeték megfizetésére az állami adóhatóság eljárási
illetékbeszedési számlája szolgál.
(3) A befizetések nyilvántartásának alkalmasnak kell
lennie az önkormányzatokat a költségvetési törvény szerint megilletõ illetékbevétel kimutatására.

6. §
Az állami adóhatóság – a 2. számú melléklet szerinti
adattartalommal – a tárgyhónapot követõ hó 15. napjáig
tájékoztatja a kincstárt és az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumot a költségvetési törvény
szerint a központi költségvetést és az önkormányzatokat
megilletõ tárgyhavi illetékbevételrõl és az adatszolgáltatással egyidejûleg a 2. számú melléklet szerinti adatokat
honlapján közzéteszi.

7. §
(1) Az illetéket, amennyiben a visszatérítés jogszabályi
feltételei fennállnak, az állami adóhatóság – a (2) bekezdésekben foglaltak kivételével – az Art. adó-visszatérítésre
vonatkozó szabályai szerint téríti vissza.
(2) A megrongálódott, tévesen felragasztott, továbbá feleslegessé vált illetékbélyeg értékének visszatérítése az
ügyfél kérelme alapján történik. A kérelemhez csatolni
kell az illetékbélyeget, illetve azt az iratot, amelyre az illetékbélyeget felragasztották. Ha a visszatérítés Itv.
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94. §-ában foglalt feltételei fennállnak, az állami adóhatóság az illetékbélyeget átírással használatra alkalmatlanná
teszi.

8. §
Az állami adóhatóság illetékügyi tevékenységérõl az
elsõ félév végén, valamint az év végén – megyénkénti, fõvárosi és országos összesítéssel – zárási összesítõt készít a
rendelet 3–8. számú melléklete szerint, melyet a félévet
követõen július 20-áig, illetõleg az évet követõen január
20-áig megküld az adópolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium részére.

Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl szóló
32/1999. (XII. 22.) PM rendelet hatályát veszti azzal, hogy
a 2007. január 20-án esedékes zárási összesítõket az említett rendelet 2006. december 31-én hatályos szabályai
szerint kell elkészíteni.
(3) A 6. §-ban említett adatszolgáltatást elsõ ízben 2007.
február 15-én kell teljesíteni.

10. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az eljárási
illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének
részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 7. § (1) bekezdésében az „ügyfél lakóhelye szerint illetékes illetékhivatallal” szövegrész helyébe az „illetékes állami adóhatósággal” szövegrész, a 7. § (2) bekezdésében
az „a lakóhelye szerint illetékes illetékhivataltól” szöveg-
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rész helyébe az „az illetékes állami adóhatóságtól” szövegrész, az „illetékhivatal” szövegrészek helyébe az „állami adóhatóság” szövegrész, a 7. § (3) bekezdésében az
„a lakóhely szerint illetékes illetékhivatalnál” szövegrész
helyébe az „az illetékes állami adóhatóságnál” szövegrész,
az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szövegrész, a 7. § (4) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szövegrész, a 8. § (1) bekezdésében az „a pénzügyminisztertõl”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs minisztertõl” szövegrész, az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, a
8. § (2) bekezdésében az „a székhelye szerint illetékes illetékhivatal” szövegrész helyébe az „az illetékes állami adóhatóság” szövegrész, a 8. § (3) bekezdésében az „a székhelye szerint illetékes illetékhivatalhoz” szövegrész helyébe
az „az illetékes állami adóhatósághoz” szövegrész, a 8. §
(5) és (6) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szövegrész lép.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az eljárási
illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének
részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában „ , az illetékhivatalokra” szövegrész hatályát veszti.

11. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történõ megfizetése
iránt kezdeményezett eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. §
(2) bekezdésében „a Pénzügyminisztérium” szövegrész
helyébe „az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szövegrész, a 2. § (1) bekezdésében
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész lép.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Ingatlan adatai
SzerzĘdés jellege1:
– adás-vétel;
– csere;
– öröklés;
– ajándékozás.
SzerzĘdés szerinti (bejelentett) érték:
Értékelés szerinti (megállapított) érték:
Ingatlan elhelyezkedése
Település:
Közterület:
Házszám:
Helyrajzi szám:
/
/

Ft
Ft

/

MegközelíthetĘség (közútkapcsolat)1:
– aszfaltút;
– beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út;
– földút.
Földútkapcsolat esetében: aszfalt vagy szilárdburkolatú úttól való távolság
Övezet jellege1:
– családiházas;
– városias beépítésĦ;
– lakótelep;
– villanegyed;
– szociális szempontból nem megfelelĘ övezet;
– üdülĘterület;
– magányos beépítésĦ külterület;
– csoportos beépítésĦ külterület;
– ipari terület;
– intézményi terület.
Fekvés1:
– belterület;
– külterület;
– zártkert.
Külterületi ingatlan esetében település belterületétĘl való távolság:
KözmĦvesítettség2 (elérhetĘ/bekötött):
– ivóvíz;
/
– szennyvízcsatorna;
/
– csapadékelvezetĘ-csatorna;  / 
– házi derítĘ (szikkasztó);
/
– lakossági áram;
/
– ipari áram;
/
– földgáz;
/
– egyedi gáztartály.
/

m.

m.
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I. Földterület, telek adatai
oldal
Helyrajzi szám:
/
/
/
Alapterülete:
m2,
Beépítettség:
– beépítetlen;
m2.
– beépített:
Külterület és zártkert esetén
mĦvelés1:
– mĦvelés alól kivett;
– szántó;
– rét;
– legelĘ;
– szĘlĘ;
– kert;
– gyümölcsös;
– nádas;
– erdĘ;
– fásított terület;
– halastó;
minĘségi osztály (kataszteri tiszta jövedelem):

aranykorona.

II. Lakóépület, lakás adatai
oldal
Helyrajzi szám:
/
/
/
Építési éve:
Legutolsó teljes felújítás idĘpontja3:
Jelenlegi állag1:
– új;
– újszerĦ;
– átlagos;
– elhasznált, felújítandó;
– romos, bontandó.
m2
Hasznos alapterület:
Belmagasság:
m
Terasz (erkély, balkon) területe:
Lakóépülethez, lakáshoz tartozó, attól elválaszthatatlan
padlás, pince, kazánház, egyéb tároló:
Szobák száma:
Félszobák száma:
FürdĘszobák száma:
Épület típusa1:
– tanya;
– családi ház;
– ikerház;
– láncház, sorház;
– többlakásos épület;
- lakótelepi épület.

m2
m2
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Komfortfokozata1:
– összkomfortos (egyedi központi fĦtéssel, etage);
– összkomfortos (távfĦtéssel),
– komfortos;
– félkomfortos;
– komfort nélküli.
Többlakásos és lakótelepi épület esetében az épület lakásainak száma:
Falazat1:
– tégla;
– kĘ;
– monolit beton;
– házgyári panel;
– könnyĦszerkezet;
– fa;
– vályog;
– vert és egyéb hagyományos;
– egyéb nem hagyományos.
TetĘszerkezet1:
– fa;
– fém;
– beton.
TetĘ borítása1:
– cserép;
– pala;
– lemez;
– nád, zsúp;
– egyéb.
Többlakásos épületben elhelyezkedĘ lakás
megközelíthetĘsége2:
– lépcsĘ;

– lift;

elhelyezkedése1:
– alagsor, pince;
– emelet:
;
lakószobáinak tájolása1:
– egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi irányba;
– szobák legalább felének ablaka udvarra vagy északra nyílik;
– egyéb.
III. Nem lakás célú épület adatai
oldal
Helyrajzi szám:
/
/
/
Épület típusa1:
– étterem (bisztró, büfé, cukrászda, csárda, diszkó, fogadó, kávézó, kocsma,
utasellátó, sörözĘ, vendéglĘ stb.);
– garázs (teremgarázs, nem mezĘgazdasági kocsiszín stb.);
– iroda;
– mezĘgazdasági épület (aszaló, hodály, magtár, ól, siló, szín stb.);
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– raktár (kamra, padlás, pince, tároló stb.);
– szálloda (apartman, hotel, motel, panzió, szálló stb.);
– üdülĘ (bungaló, hétvégi ház, horgásztanya stb.);
– üzem (gyár, mĦhely, iparcsarnok stb.);
– üzlet (abc, áruház, bolt, bevásárlóközpont, üzletház, vásárcsarnok stb.);
– egyéb gazdasági épület, építmény (hĘvezeték, torony, trafóház, zagytér, stb.);
Építési éve:
Legutolsó teljes felújítás idĘpontja3:
Jelenlegi állag1:
– új;
– újszerĦ;
– átlagos;
– elhasznált, felújítandó;
– romos, bontandó.
m2
Hasznos alapterület:
Belmagasság:
m
TetĘszerkezet1:
– fa;
– fém;
– beton.
TetĘ borítása1:
– cserép;
– pala;
– lemez;
– nád, zsúp;
– egyéb.
Falazat1:
– tégla;
– kĘ;
– monolit beton;
– házgyári panel;
– könnyĦszerkezet;
– fa;
– vályog;
– vert és egyéb hagyományos;
– egyéb nem hagyományos.
FĦtés1:
– fĦtetlen;
– fĦtött.
1

A megfelelĘ kiválasztandó. Csak egy választható.
A megfelelĘ kiválasztandó. Több is kiválasztható.
3
Amennyiben nem történt teljes felújítás, akkor a mezĘ kihúzandó.
2
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2. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
Illetékbevétel képzĘdése és felosztása
1. Illetékbevétel képzĘdése

Ft
TárgyidĘszakot megelĘzĘen képzĘdött
bevétel

Sorszám

Megnevezés

TárgyidĘszakban képzĘdött bevétel

Tárgyévben képzĘdött bevétel összesen

háztartások
befizetéseibĘl

vállalkozások
befizetéseibĘl

háztartások
befizetéseibĘl

vállalkozások
befizetéseibĘl

háztartások
befizetéseibĘl

vállalkozások
befizetéseibĘl

1

2

3

4

(1+3)

(2+4)

1 Öröklési illeték

4 Visszterhes ingatlan-átruházási illeték
5 Visszterhes gépjármĦ-átruházási illeték
6 Bírósági eljárási illeték
7 Államigazgatási eljárási illeték
8 Elszámolt (felosztható) bevétel összesen (1+2+3+4+5+6+7)
9 Túlfizetés
10 Túlfizetés elszámolása illetékre
11 Túlfizetés átvezetése más adónemre
12 Túlfizetés visszatérítése
13 FüggĘ, átfutó bevétel

MAGYAR KÖZLÖNY

2 Ajándékozási illeték
3 GépjármĦ öröklési, ajándékozási illeték

14 FüggĘ, átfutó bevétel átvezetése adófolyószámlára (követelésre
vagy túlfizetésre)
15 Pénzforgalmi bevétel összesen (8+9–10–11–12+13–14)

13565

13566

2. Elszámolt bevétel felosztása

Ft
TárgyidĘszakot megelĘzĘen képzĘdött bevétel

TárgyidĘszakban képzĘdött bevétel

Tárgyévben képzĘdött bevétel összesen

jogosultság szerint

jogosultság szerint

jogosultság szerint

önkormányzatokat megilletĘ
Sorszám

Megnevezés

1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Budapest
Baranya Megyei Önkormányzat
Pécs
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kecskemét
Békés Megyei Önkormányzat
Békéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Miskolc
Csongrád Megyei Önkormányzat
Szeged
HódmezĘvásárhely
Fejér Megyei Önkormányzat
Székesfehérvár
Dunaújváros
GyĘr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
GyĘr
Sopron
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Debrecen
Heves Megyei Önkormányzat
Eger
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Szolnok
Komárom Megyei Önkormányzat
Tatabánya
Nógrád Megyei Önkormányzat
Salgótarján
Pest Megyei Önkormányzat

önkormányzatok

központi
költségvetés

2

3

4

helyben
maradó

népesség
arányában
átengedett
bevétel

1/20
arányban
átengedett
bevétel

beszedéssel
kapcsolatos
költségekre
visszatartott
összeg

utalandó
összeg
(5+6+7–8)

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

központi
költségvetést
megilletĘ

10

képzĘdés
szerint (1+4)

11

önkormányzatok
(2+9)

központi
költségvetés
(3+10)

12

13
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1
2
3
4
5
6
7

képzĘdés
szerint

képzĘdés
szerint
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Ft
TárgyidĘszakot megelĘzĘen képzĘdött bevétel

TárgyidĘszakban képzĘdött bevétel

Tárgyévben képzĘdött bevétel összesen

jogosultság szerint

jogosultság szerint
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2. Elszámolt bevétel felosztása

jogosultság szerint

önkormányzatokat megilletĘ
Sorszám

Megnevezés

1

önkormányzatok

központi
költségvetés

2

3

4

helyben
maradó

népesség
arányában
átengedett
bevétel

1/20
arányban
átengedett
bevétel

beszedéssel
kapcsolatos
költségekre
visszatartott
összeg

utalandó
összeg
(5+6+7–8)

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

központi
költségvetést
megilletĘ

10

képzĘdés
szerint (1+4)

11

önkormányzatok
(2+9)

központi
költségvetés
(3+10)

12

13
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30 Érd
31 Somogy Megyei Önkormányzat
32 Kaposvár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
33
Önkormányzat
34 Nyíregyháza
35 Tolna Megyei Önkormányzat
36 Szekszárd
37 Vas Megyei Önkormányzat
38 Szombathely
39 Veszprém Megyei Önkormányzat
40 Veszprém
41 Zala Megyei Önkormányzat
42 Zalaegerszeg
43 Nagykanizsa
44 Összesen

képzĘdés
szerint

képzĘdés
szerint
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3. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

Illetékek zárási összesítĘje

Zárási összesítĘ

Öröklési
illeték
(gépjármĦ
nélkül)
Ft

1.

Nyitóegyenleg a tárgyév január 1-jén

2.

Folyó évi elĘírás illetékbĘl

Tsz

Ajándékozási
illeték
(gépjármĦ
nélkül)
Ft

Tsz

GépjármĦ
öröklési és
ajándékozási
illeték
Ft

Tsz

Visszterhes
vagyonátruházási
illeték
(gépjármĦ
nélkül)
Ft
Tsz

Visszterhes
gépjármĦátruházási
illeték
Ft

Tsz

Bírósági
eljárási
illeték

Államigazgatási
eljárási
illeték

Összesen

Ft

Ft

Ft

Tsz

Tsz

A 2. sorból végleges elĘírás

4.

A 2. sorból illetékelĘleg elĘírás

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5.

A 2. sorból illetékkülönbözet

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6.

A 2. sorból visszatérítés

7.

Törlés összesen

8.

A 7. sorból törlés folyó évi elĘírásból

9.

Helyesbített elĘírás (1+2–7)

10.

A 9. sorból folyó évi helyesbített elĘírás (2–8)

11.

Befizetés illetékre

12.

Átfutó bevétel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13.

Önkormányzattól kapott függĘ illetékbevétel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14.

Önkormányzattól kapott átfutó illetékbevétel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15.

Befizetés összesen (11+12+13+14)

16.

Nettó egyenleg (9–11)

17.

KintlévĘség a tárgyidĘszak végén

18.

A 17. sorból hátralék
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3.

Tsz
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4. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
Folyó évi elĘírás alakulása
1. Összes folyó évi elĘírás alakulása
1.1 Öröklési illeték

Megnevezés

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

MAGYAR KÖZLÖNY

Tulajdonszerzés
Illetékalap (Ft)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Kiszabott illeték (Ft)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Hagyatékátadó végzések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája

1.
8. Ipari
15.
7.
Lakás
létesítmény
9.
10.
Összesen
Kereskedelmi
(tanya,
13.
12.
11.
4.
14.
2.
6.
(üzem,
MezĘgaz- Egyéb nem
(halmoüzlet
Gép- Érték- Egyéb
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
családi
Összesen
Garázs
dasági
lakáscélú
Szálloda
gyár,
zódás
jármĦ papír ingó
föld
(étterem,
ház,
mĦhely, létesítmény ingatlan
nélkül)
bolt stb.)
sorház
raktár stb.)
stb.)

–
–
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Megnevezés
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nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Örökösök száma (db)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Vagyoni értékĦ jogszerzés
Illetékalap (Ft)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Kiszabott illeték (Ft)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Hagyatékátadó végzések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
Megoszlása örökhagyó

1.
8. Ipari
15.
7.
Lakás
létesítmény
9.
10.
Összesen
Kereskedelmi
(tanya,
13.
12.
11.
4.
14.
(üzem,
MezĘgaz- Egyéb nem
2.
6.
(halmoüzlet
Gép- Érték- Egyéb
családi
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
Összesen
lakáscélú
dasági
Garázs
Szálloda
gyár,
zódás
jármĦ papír ingó
(étterem,
ház,
föld
mĦhely, létesítmény ingatlan
nélkül)
bolt stb.)
sorház
raktár stb.)
stb.)
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gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
Örökösök száma (db)
Megoszlása örökhagyó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más örökös szerint
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Megnevezés

1.
8. Ipari
15.
7.
Lakás
létesítmény
9.
10.
Összesen
Kereskedelmi
(tanya,
13.
12.
11.
4.
14.
(üzem,
MezĘgaz- Egyéb nem
2.
6.
(halmoüzlet
Gép- Érték- Egyéb
családi
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
Összesen
lakáscélú
dasági
Garázs
Szálloda
gyár,
zódás
jármĦ papír ingó
(étterem,
ház,
föld
mĦhely, létesítmény ingatlan
nélkül)
bolt stb.)
sorház
raktár stb.)
stb.)

13571
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1.2 Ajándékozási illeték

Megnevezés

14.
Összesen

15.
Összesen
(halmozódás
nélkül)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MAGYAR KÖZLÖNY

Tulajdonszerzés
Illetékalap (Ft)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Kiszabott illeték (Ft)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Ajándékozási szerzĘdések,
bejelentések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Ajándékozottak száma (db)
Megoszlása ajándékozó

1.
7.
8. Ipari
Lakás
10.
Kereskedelmi létesítmény 9. MezĘgaz11.
12.
13.
(tanya,
4.
2.
6.
Egyéb nem
Gép- Érték- Egyéb
családi
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
üzlet
(üzem, gyár,
dasági
Garázs
Szálloda
lakáscélú
ház,
(étterem,
mĦhely,
jármĦ papír ingó
föld
létesítmény
ingatlan
bolt stb.)
raktár stb.)
sorház
stb.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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15.
Összesen
(halmozódás
nélkül)

–
–
_
_
–
–
–
–
–

–
–
–
–
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gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Vagyoni értékĦ jog szerzés
Illetékalap (Ft)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Kiszabott illeték (Ft)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Ajándékozási szerzĘdések,
bejelentések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli

14.
Összesen
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Megnevezés

1.
8. Ipari
7.
Lakás
10.
Kereskedelmi létesítmény 9. MezĘgaz(tanya,
13.
12.
11.
4.
Egyéb nem
2.
6.
(üzem, gyár,
üzlet
Gép- Érték- Egyéb
dasági
családi
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
lakáscélú
Garázs
Szálloda
jármĦ papír ingó
létesítmény
mĦhely,
(étterem,
ház,
föld
ingatlan
raktár stb.)
bolt stb.)
sorház
stb.)

–
–
–
–

–
–
–
–
–
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Megnevezés

1.
8. Ipari
7.
Lakás
10.
Kereskedelmi létesítmény 9. MezĘgaz(tanya,
13.
12.
11.
4.
Egyéb nem
2.
6.
(üzem, gyár,
üzlet
Gép- Érték- Egyéb
dasági
családi
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
lakáscélú
Garázs
Szálloda
jármĦ papír ingó
létesítmény
mĦhely,
(étterem,
ház,
föld
ingatlan
raktár stb.)
bolt stb.)
sorház
stb.)

14.
Összesen

15.
Összesen
(halmozódás
nélkül)

unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint
Ajándékozottak száma (db)
Megoszlása ajándékozó
gyermeke
házastársa
szülĘje
háztartásban eltartott szülĘ nélküli
unokája
egyéb unokája
nagyszülĘje
testvére
minden más megajándékozott szerint

–
–
–
–
–

Megnevezés

Tulajdonszerzés
Illetékalap (Ft)
Kiszabott illeték (Ft)
SzerzĘdések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
VagyonszerzĘk száma (db)
Vagyoni értékĦ jogszerzés
Illetékalap (Ft)
Kiszabott illeték (Ft)
SzerzĘdések száma (db)
Ingatlanok száma (db)
VagyonszerzĘk száma (db)

1.
Lakás
(tanya,
családi
ház,
sorház
stb.)

7.
8. Ipari
10.
15.
4.
Kereskedelmi létesítmény 9. MezĘgaz- Egyéb
11.
12.
13.
Összesen
2.
6.
14.
3. Telek TermĘ- 5. Iroda
üzlet
nem
(halmo(üzem, gyár,
dasági
Gép- Érték- Egyéb
Garázs
Szálloda
Összesen
(étterem,
zódás
mĦhely,
föld
létesítmény lakáscélú jármĦ papír ingó
bolt stb.)
nélkül)
raktár stb.)
ingatlan

-
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1.3 Visszterhes vagyonátruházási illeték

–
–
–

–
–
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Megnevezés

Eljárási illeték
Fizetésre kötelezettek száma
Ügyek száma
(db)
(db)

Illeték
(Ft)

2. Lakás (teljes tulajdon) szerzése és lakástulajdonok cseréje esetén fizetendĘ visszterhes vagyonátruházási illeték elĘírások alakulása

Illetékalap (Ft)
0–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000

Teljes tulajdon (1/1 hányad, természetben önálló)
Lakástulajdonok cseréje
szerzése [Itv. 21. § (1)–(2) bekezdés, 22. §]
[Itv. 21. § (3)–(4), (8) bekezdés]
Kiszabott illeték Ingatlanok száma
Kiszabott illeték Ügyletek száma
Illetékalap (Ft)
Illetékalap (Ft)
(Ft)
(db)
(Ft)
(db)

MAGYAR KÖZLÖNY

1. Államigazgatási eljárási illeték
2. 1. sorból intézményi megkeresés alapján
3. 1. sorból ügyfél más szervhez benyújtandó kérelmére
4. 1. sorból ellenĘrzés nyomán
5. 1. sorból elsĘ fokú üggyel kapcsolatban felmerült illeték
(méltányosság, igazolás)
6. 1. sorból fellebbezés utáni illeték
7. Bírósági eljárási illeték
8. 7. sorból bírósági jegyzék alapján
9. 7. sorból utólagos elszámolással fizetett
10. 7. sorból ügyfél kérelmére
11. 7. sorból ellenĘrzés nyomán
12. Összesen
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1.4 Eljárási illeték

6 000 001–7 000 000
7 000 001–8 000 000
8 000 001–9 000 000
9 000 001–10 000 000
10 000 001–11 000 000
11 000 001–12 000 000
12 000 001–13 000 000
13 000 001–14 000 000
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Illetékalap (Ft)

Teljes tulajdon (1/1 hányad, természetben önálló)
Lakástulajdonok cseréje
szerzése [Itv. 21. § (1)–(2) bekezdés, 22. §]
[Itv. 21. § (3)–(4), (8) bekezdés]
Kiszabott illeték Ingatlanok száma
Kiszabott illeték Ügyletek száma
Illetékalap (Ft)
Illetékalap (Ft)
(Ft)
(db)
(Ft)
(db)

14 000 001–15 000 000
15 000 001–16 000 000
16 000 001–17 000 000
17 000 001–18 000 000
18 000 001–19 000 000
19 000 001–20 000 000
20 000 001–21 000 000
21 000 001–22 000 000
22 000 001–23 000 000

24 000 001–25 000 000
25 000 001–26 000 000
26 000 001–27 000 000
27 000 001–28 000 000
28 000 001–29 000 000
29 000 001–30 000 000
30 000 000 felett
Összesen
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23 000 001–24 000 000

2006/162. szám

2006/162. szám

3. Ingatlanforgalmazási célú, ingatlanalap általi, valamint hitelintézeti ingatlanszerzések

Forgalmi érték sáv
(Ft)

Lakás
Kiszabott
illeték
(Ft)

Hitelintézeti ingatlanszerzés (legfeljebb három éves
idĘtartamra) (Itv. 23/B. §)
Lakás
TermĘföld
Egyéb
InIlleKiKiIlleKiInInIllegat- ték- sza- gat- ték- sza- gat- ték- szalanok alap bott lanok alap bott lanok alap bott
száma (Ft) ille- száma (Ft) ille- száma (Ft) illeték
(db)
ték
ték
(db)
(db)
(Ft)
(Ft)
(Ft)

Ingatlanok
száma
(db)
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0–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000
6 000 001–7 000 000
7 000 001–8 000 000
8 000 001–9 000 000
9 000 001–10 000 000
10 000 001–11 000 000
11 000 001–12 000 000
12 000 001–13 000 000
13 000 001–14 000 000
14 000 001–15 000 000
15 000 001–16 000 000
16 000 001–17 000 000
17 000 001–18 000 000
18 000 001–19 000 000
19 000 001–20 000 000
20 000 001–21 000 000
21 000 001–22 000 000
22 000 001–23 000 000
23 000 001–24 000 000
24 000 001–25 000 000
25 000 001–26 000 000
26 000 001–27 000 000
27 000 001–28 000 000
28 000 001–29 000 000
29 000 001–30 000 000
30 000 000 felett
Összesen

Illetékalap
(Ft)

Ingatlanalap ingatlanszerzése
Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés
(Itv. 23/A. §)
(Itv. 23/A. §)
TermĘföld
Egyéb
Lakás
TermĘföld
Egyéb
KiInIlleKiInIlleKiInIlleKiIlleKiInInIllegat- ték- sza- gat- ték- sza- gat- ték- sza- gat- ték- sza- gat- ték- szalanok alap bott lanok alap bott lanok alap bott lanok alap bott lanok alap bott
száma (Ft) ille- száma (Ft) ille- száma (Ft) ille- száma (Ft) ille- száma (Ft) illeték
(db)
ték
(db)
ték
(db)
ték
ték
(db)
(db)
(Ft)
(Ft)
(Ft)
(Ft)
(Ft)
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4. Ingatlan és ingó öröklése
Örökös által szerzett tulajdonjog

Illetékalap sáv
(Ft)

Illetékalap
(Ft)

Lakás
Kiszabott
illeték
(Ft)

Örökösök
száma
(db)

Illetékalap
(Ft)

TermĘföld
ÖrököKiszasök
bott
száma
illeték
(db)
(Ft)

Egyéb ingatlan
ÖrököKiszaIlletéksök
bott
alap
száma
illeték
(Ft)
(db)
(Ft)

Egy örökös által
szerzett vagyon
Illetékalap
(Ft)

Értékpapír
ÖrököKiszabott
sök
illeték
száma
(Ft)
(db)

Illetékalap
(Ft)

Egyéb ingó
KiszaÖrököbott
sök
illeték
száma
(Ft)
(db)

Illetékalap
(Ft)

Örökösök
száma
(db)

0–100 000
100 001–200 000
200 001–300 000
300 001–400 000
400 001–500 000
500 001–600 000

700 001–800 000
800 001–900 000
900 001–1 000 000
1 000 001–1 100 000
1 100 001–1 200 000
1 200 001–1 300 000
1 300 001–1 400 000
1 400 001–1 500 000
1 500 001–1 600 000
1 600 001–1 700 000
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600 001–700 000

1 700 001–1 800 000
1 800 001–1 900 000
1 900 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000
6 000 001–7 000 000
7 000 001–8 000 000
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Illetékalap sáv
(Ft)

Illetékalap
(Ft)

Lakás
Kiszabott
illeték
(Ft)

Örökösök
száma
(db)

Illetékalap
(Ft)

TermĘföld
ÖrököKiszasök
bott
száma
illeték
(db)
(Ft)

Egyéb ingatlan
ÖrököIlletékKiszasök
alap
bott
száma
(Ft)
illeték
(db)
(Ft)

Egy örökös által
szerzett vagyon
Illetékalap
(Ft)

Értékpapír
KiszaÖrököbott
sök
illeték
száma
(db)
(Ft)

Illetékalap
(Ft)

Egyéb ingó
ÖrököKiszasök
bott
száma
illeték
(db)
(Ft)

Illetékalap
(Ft)
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Örökös által szerzett tulajdonjog

Örökösök
száma
(db)

8 000 001–9 000 000
9 000 001–10 000 000
10 000 001–11 000 000
11 000 001–12 000 000
12 000 001–13 000 000
13 000 001–14 000 000
14 000 001–15 000 000

16 000 001–17 000 000
17 000 001–18 000 000
18 000 001–19 000 000
19 000 001–20 000 000
20 000 001–21 000 000
21 000 001–22 000 000
22 000 001–23 000 000
23 000 001–24 000 000
24 000 001–25 000 000
25 000 001–26 000 000
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15 000 001–16 000 000

26 000 001–27 000 000
27 000 001–28 000 000
28 000 001–29 000 000
29 000 001–30 000 000
30 000 000 felett
Összesen
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5. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
KintlévĘségek, végrehajtás, törlések
.......... év ................... hó ...... nap
Sorszám

Megnevezés

Öröklési
illeték

Ft
1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tsz

Ft

Tsz

Ft

Tsz

Visszterhes
vagyonátruházási
illeték
(gépjármĦ
nélkül)
Ft
Tsz

Visszterhes
gépjármĦ
átruházási
illeték
Ft

Tsz

Bírósági
eljárási
illeték
Ft

Tsz

Államigazgatási
eljárási
illeték

Összesen

Ft

Ft

Tsz

Tsz

MAGYAR KÖZLÖNY

3.
4.

KintlévĘség
KintlévĘségbĘl végrehajtás alá nem vonható (nem
hajtható) (3+4+5+6+7+8+9+10+11)
A 2. sorból nem jogerĘs
A 2. sorból fizetési határidĘn belüli ügyek (kiskorú, részlet
és halasztás nélkül)
A 2. sorból kiskorú
A 2. sorból részlet
A 2. sorból halasztás
A 2. sorból felettes szerv rendelkezése alapján
felfüggesztett
A 2. sorból bírósági végzéssel felfüggesztett
A 2. sorból méltányossági, részletfizetési, mérséklési
kérelemmel érintett, e tárgyban jogerĘs döntéssel le nem
zárt ügyek
A 2. sorból csĘd- és felszámolási eljárás alatt álló ügyek
Hátralék (1–2)
A 12. sorból tárgyidĘszak végén végrehajtás alatt álló
hátralék
A 13. sorból inkasszó, fizetési letiltás
A 13. sorból ingófoglalás
A 13. sorból határozattal elrendelt ingatlan-végrehajtás
A tárgyidĘszakban végrehajtott hátralék (halmozódások és
13. sor nélkül)
A tárgyidĘszakban lefolytatott végrehajtás (halmozott,
13. sor nélkül)
A 18. sorból inkasszó, fizetési letiltás
A 18. sorból ingóárverés
A 18. sorból ingatlanárverés
Végrehajtási cselekmények eredményeként befolyt bevétel
a tárgyidĘszakban
Törlés elévülés címén
Törlés méltányosságból
Törlés behajthatatlanság címén
Négyéves, feltételes mentes lakótelkek nyilvántartása

Ajándékozási
illeték

GépjármĦ
öröklési és
ajándékozási
illeték
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Kedvezmények, mentességek és speciális illetékalap a visszterhes vagyonátruházási illetékek körében
........ év ................................... hó ..... nap
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6. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez

1. Kedvezmények, mentességek

Forgalmi érték sáv
(Ft)

30 millió forintnál nem
magasabb forgalmi értékĦ új
lakás mentessége,
kedvezménye
[Itv. 26. § (1) bekezdés f) pont]
Forgalmi
érték (Ft)

Forgalmi
érték (Ft)

Ingatlanok
száma (db)

Fiatalok elsĘ lakásvásárláshoz kapcsolódó
kedvezmény [Itv. 26. § (6) bekezdés]

Forgalmi
érték (Ft)

Kiszabott
illeték (Ft)

Ingatlanok
száma (db)

Regisztrált mezĘgazdasági
termelĘ
termĘföld vásárlásának
mentessége
[Itv. 26. § (1) bekezdés
p) pontja]
Forgalmi
Ingatlanok
érték (Ft)
száma (db)
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0–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000
6 000 001–7 000 000
7 000 001–8 000 000
8 000 001–9 000 000
9 000 001–10 000 000
10 000 001–11 000 000
11 000 001–12 000 000
12 000 001–13 000 000
13 000 001–14 000 000
14 000 001–15 000 000
15 000 001–16 000 000
16 000 001–17 000 000
17 000 001–18 000 000
18 000 001–19 000 000
19 000 001–20 000 000
20 000 001–21 000 000
21 000 001–22 000 000
22 000 001–23 000 000
23 000 001–24 000 000
24 000 001–25 000 000
25 000 001–26 000 000
26 000 001–27 000 000
27 000 001–28 000 000
28 000 001–29 000 000
29 000 001–30 000 000
30 000 000 felett
Összesen

Ingatlanok
száma (db)

Katasztrófa miatt vásárolt
lakás mentessége
(Itv. 26/A. §)
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2. Lakástulajdonok közvetett cseréje
Forgalmi érték sáv (Ft)

Lakástulajdonok közvetett cseréje
miatti törlések folyó évre
[Itv. 21. § (5)–(8) bekezdés]
Törölt illeték
Ingatlanok száma
(Ft)
(db)

Lakástulajdonok közvetett cseréje
miatti törlések múlt évre
[Itv. 21. § (5)–(8) bekezdés]
Törölt illeték
Ingatlanok száma
(Ft)
(db)
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0–1 000 000
1 000 001–2 000 000
2 000 001–3 000 000
3 000 001–4 000 000
4 000 001–5 000 000
5 000 001–6 000 000
6 000 001–7 000 000
7 000 001–8 000 000
8 000 001–9 000 000
9 000 001–10 000 000
10 000 001–11 000 000
11 000 001–12 000 000
12 000 001–13 000 000
13 000 001–14 000 000
14 000 001–15 000 000
15 000 001–16 000 000
16 000 001–17 000 000
17 000 001–18 000 000
18 000 001–19 000 000
19 000 001–20 000 000
20 000 001–21 000 000
21 000 001–22 000 000
22 000 001–23 000 000
23 000 001–24 000 000
24 000 001–25 000 000
25 000 001–26 000 000
26 000 001–27 000 000
27 000 001–28 000 000
28 000 001–29 000 000
29 000 001–30 000 000
30 000 000 felett
Összesen

Lakástulajdonok közvetett cseréje
miatt csökkentett illetékalap
[Itv. 21. § (5)–(8) bekezdés]
Illetékalap
Kiszabott illeték
Ingatlanok száma
(Ft)
(Ft)
(db)
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7. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
Hátralékok (túlfizetések) és befizetések alakulása
........ év ........................ hó ........ nap
Megnevezés

1.
2.
3.
4.

KintlévĘségek összege ... január 1-jén
Folyó évi helyesbített elĘírások összege
Követelések összesen (1+2)
Befizetés január 1-jét megelĘzĘen keletkezett
elĘírásra
Befizetés folyó évben keletkezett elĘírásra
Folyó évi befizetésbĘl túlfizetés
Befizetés összesen (4+5+6)
Törlés a január 1-jén fennálló elĘírásokból
ElĘzĘ évi túlfizetés elszámolása folyó évi elĘírásra
Még fennálló kötelezettség az év/évek elĘírásaiból
[1–(4+8)]
Még fennálló kötelezettség a folyó évi elĘírásokból
[2–(5+9)]
ElĘzĘ évben/években keletkezett túlfizetés
Folyó évi törlésbĘl származó túlfizetés
Túlfizetés összesen (6+12+13)
Visszafizetés az elĘzĘ évben/években keletkezett
túlfizetésbĘl
Visszafizetés a folyó évi túlfizetésbĘl
Összes visszafizetés (15+16)
ElĘzĘ év/évek túlfizetése [12–(9+15)]
Folyó évi túlfizetés [(6+13)–16]

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Öröklési illeték
Ft

Tsz

Ajándékozási illeték
Ft

Tsz

Visszterhes vagyonátruházási
illeték
Ft
Tsz

Egyéb illeték
Ft

Tsz

Összesen
Ft

Tsz
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Sorszám
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8. számú melléklet a 40/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
TárgyidĘszak végén nyilvántartott kintlévĘség megoszlása
......... év .................................. hó ......... nap

KintlévĘség

TárgyidĘszakot
TárgyidĘszakot
TárgyidĘszakot
megelĘzĘ 4. évben megelĘzĘ 3. évben megelĘzĘ 2. évben
jogerĘssé vált
jogerĘssé vált
jogerĘssé vált
Ft

tétel

Ft

tétel

Ft

tétel

TárgyidĘszakot
megelĘzĘ évben
jogerĘssé vált
Ft

tétel

TárgyidĘszak
évében jogerĘssé
vált
Ft

tétel

Nem jogerĘs
Ft

tétel

Összesen
Ft

tétel

MAGYAR KÖZLÖNY

1. Illeték jellege szerint
Öröklési illeték (gépjármĦ nélkül)
Ajándékozási illeték (gépjármĦ nélkül)
GépjármĦ öröklési és ajándékozási illeték
Visszterhes vagyonátruházási illeték
(gépjármĦ nélkül)
Visszterhes gépjármĦ-átruházási illeték
Bírósági eljárási illeték
Államigazgatási eljárási illeték
Összesen
2. KépzĘdés helye szerint
Megye/fĘváros területén képzĘdött (megyei
jogú városok nélkül)
Megyeszékhely megyei jogú város területén
képzĘdött
Nem megyeszékhely megyei jogú város
területén képzĘdött
Összesen

TárgyidĘszakot
megelĘzĘ 4. év
elĘtt jogerĘssé
vált
Ft
tétel
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MAGYAR KÖZLÖNY

A pénzügyminiszter
41/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló
13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában, a
gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
19. §-ának (6) bekezdésében, valamint az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 175. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem
el:
1. §
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és
adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról,
kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg
a rendelkezés a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az iparûzési adóbevallásokat településsorosan a
13. számú melléklet alapján úgy kell feldolgozni, hogy a
magánszemély vállalkozók 2 500 000 Ft iparûzési adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 5 000 000 Ft iparûzési adóalapot meghaladó vállalkozások, a nem magánszemély
vállalkozók esetében 2 500 000 Ft iparûzési adóalapot
meg nem haladó, 2 500 001–10 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 10 000 001–100 000 000 Ft közötti iparûzési adólappal rendelkezõ, 100 000 000 Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyûjtésre. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók,
befektetési vállalkozások, kockázati tõke társaságok, kockázati tõkealapok iparûzési adóbevallásait 50 000 000 Ft
iparûzési
adóalapot
meg
nem
haladó,
50 000 001–100 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal
rendelkezõ, 100 000 000 Ft iparûzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni. Valamennyi vállalkozás iparûzési adóbevallását 2 500 000 Ft iparûzési
adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft
közötti
iparûzési
adóalappal
rendelkezõ,
5 000 001–10 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 10 000 000–50 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 50 000 001–100 000 000 Ft közötti
iparûzési adólappal rendelkezõ, 100 000 000 Ft adóalapot
meghaladó vállalkozások szerint kell feldolgozni.
(5) Az iparûzési adóbevallásokat nemzetgazdasági ágazatok szerint a 13. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal úgy kell feldolgozni, hogy 2 500 000 forint
iparûzési
adóalapot
meg
nem
haladó,
2 500 001–10 000 000 forint közötti iparûzési adóalappal
rendelkezõ, 10 000 001–100 000 000 forint közötti ipar-
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ûzési adóalappal rendelkezõ, valamint 100 000 000 forint
iparûzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyûjtésre. A nemzetgazdasági ágazatokat a
KSH Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere alapján kell meghatározni.
(6) Egyszerûsített adóalap megállapítást választó adózók iparûzési adóbevallásait a 13/b. számú melléklet alapján településsorosan kell feldolgozni.
(7) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenységrõl szóló bevallásokat a 13/c. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell feldolgozni.”

2. §
Az R. 13. §-át megelõzõ cím és a 13. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az adó, a gépjármûadó, a luxusadó, a jövedelemadó,
a talajterhelési díj, az államigazgatási eljárási illeték
és az adók módjára behajtandó köztartozások
számítógépes adatfeldolgozásának rendje
13. § (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek számítógépes nyilvántartása az adópolitikáért felelõs miniszter által jóváhagyott programrendszerrel végezhetõ.
(2) A számítógépes programrendszert leíró dokumentációt (rendszerleírást, határozatmintákat stb.) a programrendszer tervezett bevezetését megelõzõ 180 nappal elektronikus úton és 6 darab papír alapú példányon kell az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumhoz
benyújtani. A benyújtással egyidejûleg igazolni kell a
programrendszer jóváhagyásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését. Ha a kérelmezõ az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejûleg,
illetve felhívásra 8 napon belül nem fizeti meg a kérelmet
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(3) A számítógépes programrendszer nem hagyható
jóvá, ha mûködése jogszabálysértõ vagy alkalmazása jogszabálysértést eredményez.
(4) A kérelemhez csatolni kell a kincstár adatfogadásról
szóló igazolását, valamint a díj megfizetését igazoló banki
átutalási bizonylatot is.”

3. §
Hatályba léptetõ, záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az adóhatóságnak a 2007. évben kezdõdõ adóévre
szóló helyi iparûzési adóbevallási nyomtatványt az R.
e rendelettel megállapított 16. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kell elkészítenie.
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(3) Az R. 2. § (2) bekezdés d) pontjában és az R. 3. §
(4) bekezdésének felvezetõ szövegében „1000 forintot”
szövegrész helyébe „10 000 forintot” szövegrész lép.
(4) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép, az R. e rendelet 3. számú melléklete szerinti új 10/a. számú melléklettel egészül ki, és
egyidejûleg az R. jelenlegi 10/a. számú mellékletének számozása 10/b. számozásra módosul. Az R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, az R.
13/b. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, az R. 16. számú melléklete helyébe e rendelet
6. számú melléklete lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 13/a. és a 16/a. számú melléklete.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 9. §-ának (6) bekezdésében a „Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „kincstárhoz” szövegrész,
b) az R. 14. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, a
„Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „kincstár területi szervei” szövegrész,
c) az R. 14. §-a (1) bekezdésének ötödik mondatában,
14. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 14. §-a
(4) bekezdésének harmadik és hatodik mondatában,
14. §-a (5) bekezdésében, 14. §-a (6) bekezdésének harmadik mondatában, 14. §-a (7) bekezdésének utolsó mondatában, 14. §-a (10) bekezdésének utolsó mondatában,
14. §-a (11) bekezdésének utolsó mondatában „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe „az adópolitikáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész,
d) az R. 14. §-a (1) bekezdésének hetedik és nyolcadik
mondatában, 14. §-a (3) bekezdésének második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik mondatában, 14. §-a
(4) bekezdésének második, ötödik, kilencedik mondatában, 14. §-a (6) bekezdésének harmadik mondatában,
14. §-a (10) bekezdésében, 14. §-a (11) bekezdésében „az
Igazgatóság” szövegrész helyébe „a kincstár területi
szerve” szövegrész,
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e) az R. 14. §-a (4) bekezdésének harmadik, hatodik
mondatában az „Igazgatóságok” szövegrész helyébe a
„kincstár területi szervei” szövegrész,
f) az R. 14. §-a (10) bekezdésének 4. mondatában „az
Igazgatóságnak” szövegrész helyébe „a kincstár területi
szervének” szövegrész,
g) az R. 14. § (1) bekezdésének hatodik mondatában
„az illetékes Igazgatóság” szövegrész helyébe „a kincstár
illetékes területi szerve” szövegrész,
h) az R. 14. § (1) bekezdésének utolsó mondatában a
„Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe „kincstár” szövegrész,
i) az R. 14. § (1) bekezdésének ötödik mondatában „az
Igazgatóságokon” szövegrész helyébe „a kincstár területi
szervein” szövegrész,
j) az R. 14. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában,
14. §-a (4) bekezdésének elsõ és nyolcadik mondatában,
14. §-a (7) bekezdésének elsõ és második mondatában,
14. §-a (11) bekezdésének elsõ mondatában a „területileg
illetékes Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstár
illetékes területi szerve” szövegrész,
k) az R. 14. §-a (3) bekezdésének második, negyedik és
hatodik mondatában, 14. §-a (4) bekezdésének második,
harmadik, ötödik, hatodik és kilencedik mondatában,
14. §-a (5) bekezdésében, 14. §-a (7) bekezdésének második és harmadik mondatában, 14. §-a (10) bekezdésének
ötödik és hatodik mondatában, 14. §-a (11) bekezdésének
második és harmadik mondatában a „Kincstár” szövegrész
helyébe a „kincstár” szövegrész,
l) az R. 14. §-a (6) bekezdésének harmadik mondatában
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstár adatfeldolgozásért felelõs területi
szerve” szövegrész,
m) az R. 14. §-a (6) bekezdésének második mondatában a „területileg illetékes Igazgatóságnak” szövegrész
helyébe a „kincstár területileg illetékes szervének”
szövegrész
lép.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[1. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
Az adóhatóság megnevezése:...................................
Azonosítószáma:.....................................................

Bejelentés
a belföldi forgalmi rendszámú gépjármĦadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz
1. Az adóalany neve:….....................................................................................................................…..…...
születési helye és ideje:......................................................................................................................…....
anyja leánykori családi és utóneve:....................................................................................................…...
adóazonosító jele, adószáma:............................................................................................................….....
lakcíme: ……………………................................................................................................................…
székhelyének, vagy telephelyének címe: ..................................................................................................
......................................................................................................................................................…....….
a gépjármĦ rendszáma, alvázszáma: ………………………………………………………………….....
a gépjármĦ teljesítménye (kilowatt/lóerĘ): ...............................................................................................
2. Az adómentesség jogcíme (a megfelelĘ válasz betĦjelét karikázza be):
a) költségvetési szerv, egyház tulajdonában lévĘ gépjármĦ,
b) társadalmi szervezet, alapítvány, ha az adóévet megelĘzĘ évben társasági adófizetési
kötelezettsége nem volt,
c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármĦ,
da) súlyos mozgáskorlátozott személy gépjármĦve,
db) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító gépjármĦ,
e) az a gépjármĦ, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja,
f) az Észak-atlanti SzerzĘdés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti SzerzĘdés tagállamainak és
az 1995. évi XVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevĘ államainak
Magyarországon tartózkodó fegyveres erĘi tulajdonában lévĘ gépjármĦ.
3. A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának/megszĦnésének idĘpontja
(a megfelelĘ aláhúzandó):
………… év …………………………. hó …….. nap
4. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje:
….…….. év ..…..…………....……….. hó ……… nap
5. A rendĘrhatóság igazolása szerinti idĘpont, amikor a gépjármĦ jogellenesen kikerült az adóalany
birtokából:
……….. év ……………………………. hó ……… nap
FelelĘségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
............................................, 20.... év ........................................ hó ......... nap
......................................
(cégszerĦ) aláírás
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2. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

G É P J Á R M ĥ A D Ó I.
20….. évi kivetési összesítĘ

Megnevezés*

Személyszállító gépjármĦvek (autóbusz, lakópótkocsi kivételével)
……….. éves**
db

adóalap
(kilowatt)

adó összeg
(Ft)

Mindösszesen
db

adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)

1. Adóköteles személygépkocsi
2. Adómentes személygépkocsi
(3+4+5+6+7)
3. a gépjármĦadó törvény 5. § a)
4. a gépjármĦadó törvény 5. § b)
5. a gépjármĦadó törvény 5. § f)
6. a gépjármĦadó törvény 5. § j)
7. a gépjármĦadó törvény 5. § k)
8. Összes személygépkocsi (1+2)
9. Adóköteles motorkerékpár
10. Adómentes motorkerékpár
(11+12+13+14)
11. a gépjármĦadó törvény 5. § a)
12. a gépjármĦadó törvény 5. § b)
13. a gépjármĦadó törvény 5. § j)
14. a gépjármĦadó törvény 5. § k)
15. Összes motorkerékpár (9+10)
16. A Központi Adatfeldolgozó Hivatal
által átadott adatok:
– személygépkocsi
– motorkerékpár
17. MINDÖSSZESEN
* A megnevezés címszó alatt található sorokat 0–20 kilowatt (kW), 21–30 kW, 31–40 kW, 41–50 kW, 51–60 kW,
61–70 kW, 71–80 kW, 81–90 kW, 91–100 kW, 101–110 kW, 111–120 kW és 121 kW feletti kategóriák szerint
kell kigyĦjteni.
** 0–16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.
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3. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

G É P J Á R M ĥ A D Ó II.
20….. évi kivetési összesítĘ

AUTÓBUSZ (lakópótkocsi)

TEHERGÉPJÁRMĥ

NYERGESVONTATÓ

ÖSSZESEN

Megnevezés

adóalap

mentesség

adó

adó

adóalap

összege
db

kg

Ft

mentesség

adó

adó

adóalap

összege
Ft

Ft

db

kg

Ft

mentesség

adó

adó

adóalap

összege
Ft

1. Nem kedvezményezett és nem
mentes gépjármĦvek
2. Kedvezmény összesen
(3+4+5+)
3. 20%-os adókedvezménnyel
érintett gépjármĦvek
4. 30%-os adókedvezménnyel
érintett gépjármĦvek
5. 50%-os adókedvezménnyel
érintett gépjármĦvek
6. Mentesség összesen
(8+9+10+11+12)
8. a gépjármĦadó törvény 5. § a)
9. a gépjármĦadó törvény 5. § b)
10. a gépjármĦadó törvény 5. § c)
11. a gépjármĦadó törvény 5. § j)
12. a gépjármĦadó törvény 5. § k)
13. MINDÖSSZESEN (1+2+6)

Ft

db

kg

Ft

mentesség

adó

adó

Ft

Ft

összege
Ft

Ft

db

kg

Ft

MAGYAR KÖZLÖNY

száma adóköteles kedvezmény, fizetendĘ összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetendĘ összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetendĘ összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetendĘ összes*

* Az „összes adó" oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendĘ adó együttes összegét kell beírni.
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4. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

IparĦzési adó
2006. évi feldolgozási összesítĘ
Ft
Megnevezés
1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
3. Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek (+)
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
7. Biztosítástechnikai eredmény (+)
8. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
9. BefektetésekbĘl származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelĘ tételek (+)
11. A Htv. 52. § 22. j) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
12. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegĦ különbözete (+)
13. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegĦ különbözete (+)
14. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (–)
15. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (–)
16. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (–)
17. Felszolgálási díj árbevétele (–)
18. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként
elszámolt ellenérték (–)
19. Fizetett kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások (–)
20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL (ÁFA nélkül)
[(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)–(14+15+16+17+18+19)]
21. Eladott áruk beszerzési értéke (–)
22. Közvetített szolgáltatások értéke (–)
22/a. A 22. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
23. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (–)
24. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20–(21+23+24)]
25. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (–)
26. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
27. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
28. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(24–25–26)+27]
29. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
30. Adózás alá esĘ adóalap (28–29)
31. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARĥZÉSI ADÓ
32. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
33. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
34. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
35. FIZETENDė IPARĥZÉSI ADÓ [31–(32+33+34)]
36. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

Összesen
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5. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[13/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

EgyszerĦsített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok
iparĦzési adóbevallásának
20 ….... évi feldolgozási összesítĘje
Ft
Megnevezés
NEM AZ EGYSZERĥSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
1. Személyi jövedelemadó szerinti bevétel, árbevétel
2. Helyi adó törvény szerinti egyszerĦsített adóalap
3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
7. Adózás alá esĘ adóalap [(2+3)–(4+5+6)]
8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARĥZÉSI ADÓ
9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
11. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
12. FIZETENDė IPARĥZÉSI ADÓ [8–(9+10+11)]
EGYSZERĥSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK
Magán személy vállalkozó
1. EgyszerĦsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
2. Helyi adó törvény szerinti egyszerĦsített adóalap (50%)
3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
7. Adózás alá esĘ adóalap [(2+3)–(4+5+6)]
8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARĥZÉSI ADÓ
9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
11. Az 1995. évi XVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (–)
12. FIZETENDė IPARĥZÉSI ADÓ [8–(9+10+11)]
13. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege
Nem magán személy vállalkozó
1. EgyszerĦsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap
2. Helyi adó törvény szerinti egyszerĦsített adóalap (50%)
3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolodó adóalap-mentesség (–)
5. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (–)
6. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (–)
7. Adózás alá esĘ adóalap [(2+3)–(4+5+6+)]
8. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARĥZÉSI ADÓ
9. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (–)
10. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (–)
11. FIZETENDė IPARĥZÉSI ADÓ [8–(9+10)]
12. A Htv. 40. § (3)–(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó
összege
1. EgyszerĦsített vállalkozói adó alanya (fĘ)
2. EgyszerĦsített vállalkozói adó alanya és és az egyszerĦsített adóalap megállapítási
módot választja (fĘ)

EgyszerĦsített adóalap megállapítási módot
választó adóalany vállalkozási szintĦ adóalap
0–2 500 000 2 500 001–5 000 000 5 000 001–

Összesen
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6. számú melléklet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
[16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

HELYI IPARĥZÉSI ADÓBEVALLÁS
2006. adóévrĘl __________________önkormányzat illetékességi területén folytatott
állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

év

hó

nap

Az adóhatóság megnevezése: _________________________________________________________________________
Az adóhatóság azonosító száma: _______________________________________________________________________

____________________________________________
Az átvevĘ aláírása

1. Azonosító adatok
Az adózó neve (cégneve): ______________________________________________________________________
címe (lakóhelye, székhelye):
___________________________________________________________________________________________
telephelye:
____________________________________________________________________________________________
levelezési címe:
____________________________________________________________________________________________
adószáma:

_

_

azonosító jele:
statisztikai számjele:
bankszámlaszáma:

_

_

_

–

–

A bevallás kitöltĘjének neve, telefonszáma: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelĘ négyzetbe x-szel jelölje.)
2.1. Éves bevallás
2.2. Záró bevallás
2.3. ElĘtársasági bevallás
2.4. Naptári évtĘl eltérĘ üzleti évet választó adózó bevallása
2.5. Évközben kezdĘ adózó bevallása
2.6. Naptári évtĘl eltérĘ üzleti évet választó adózó áttérésének
évérĘl készült évközi bevallása
2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezĘgazdasági ĘstermelĘ bevallása
2.8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jellegĦ iparĦzési
tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

2006/162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13593

3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelĘ négyzetbe tegyen egy x-et.)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Felszámolás
Végelszámolás
Átalakulás
A tevékenység saját elhatározásból történĘ megszüntetése
Hatósági megszüntetés
ElĘtársaságként mĦködĘ társaság cégbejegyzés iránti kérelmét
elutasították vagy kérelmét a bejegyzés elĘtt visszavonta
3.7. Székhely áthelyezése
3.8. Telephely megszüntetése
3.9. EgyszerĦsített vállalkozói adóalanyiság megszĦnése
3.10. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
3.11. Egyéb

év

4. Bevallási idĘszak:

5.

A

B C

D

E F

hó

naptól

év

hó

napig

G

A benyújtott kiegészítĘ lapok jelölésének megfelelĘ négyzetbe tegyen egy x-et.

6. Az adó alapjának egyszerĦsített meghatározási módját választók nyilatkozata
6.1. A 2006. adóévre az adóalap egyszerĦsített meghatározási módját választottam (a személyi jövedelemadóban
átalányadózást választó adózók, azon egyéb adóalanyok részére, akik 2005. adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt
nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje.
6.2. A 2007. adóévre az adóalap egyszerĦsített meghatározásának módját választom (a személyi jövedelemadóban
átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik 2006. adóévben
4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje.
6.3. A 2006. adóévben, mint az egyszerĦsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerĦsített megállapítási módját
választottam.
6.4. A 2007. adóévre, mint az egyszerĦsített vállalkozói adó alanya az iparĦzési adónál az egyszerĦsített adóalap
meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje.

7. Könyvvezetés módja: (A megfelelĘ kockába tegyen egy x-et!)
1.
2.
3.
4.

egyszeres
kettĘs
bevételi és költségnyilvántartás
bevételi nyilvántartás

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:
(A Htv. mellékletének 2.2. pontjában szereplĘ vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül
a végsĘ fogyasztó részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.)
( A megfelelĘ négyzetbe tegyen egy x-et.)
– személyi jellegĦ ráfordítással arányos
– eszközérték arányos
– személyi jellegĦ ráfordítás és eszközérték arányos együtt
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Az adatokat
forintban kell
megadni

Az
adóhatóság
tölti ki!

911 Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó árbevétel (részletezése
külön lapon található)
912 Eladott áruk beszerzési értéke
913 Közvetített szolgáltatások értéke
9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
914 Anyagköltség
915 Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – adóalap
[911–(912+913+914)]
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
917 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap
mentessége
918 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény
919 Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – a vállalkozási szintĦ – adóalap
[(915–916–917)+918]
920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 919. sorban lévĘ adóalap
megosztása szerinti – települési szintĦ adóalap
921 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen
(9211+9212+9213+9214+9215)
9211 ………………………………………………………………
9212 ………………………………………………………………
9213 ………………………………………………………………
9214 ………………………………………………………………
9215 ………………………………………………………………
922 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (920–921)
923 Adóalapra jutó iparĦzési adó összege (922. sor x %)
924 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen
(az önkormányzat rendeletében megállapított, az iparĦzési
adóból levonható mentesség, kedvezmény) (9241+9242+9243+9244)
9241 …………………………………………………………………
9242 …………………………………………………………………
9243 …………………………………………………………………
9244 …………………………………………………………………
925 Az ideiglenes jellegĦ iparĦzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege
926 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható
kedvezmény összege [1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján]
927 IparĦzési adófizetési kötelezettség [923–(924+925+926)]
928 AdóelĘlegre befizetett összeg
929 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg
930 Még fizetendĘ adó [927–(928+929)]
931 Adótúlfizetés összege [(927+928)–926]

10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:
Nyilatkozat
Társasági adóelĘlegnek az adóévi várható fizetendĘ adó összegére történĘ kiegészítésére kötelezett: igen

nem

1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál) nincs tartozásom. (Ha nincs
tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)
Amennyiben tartozása van, a G jelĦ kiegészítĘ lapot is ki kell tölteni!
2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje!
3. Az adótúlfizetés összegébĘl visszatéríthetĘ adót az alábbi összegben kérem
esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóelĘleg-fizetési kötelezettségemre elszámolni.
4 Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni:

Ft
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Figyelem!
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenĘrzése érdekében a bevalláshoz további részletezĘ
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelezĘ.
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
év

_________________________________________,

hó

nap

___________________________________
(cégszerĦ) aláírás

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyzĘ személy neve: ______________________________________________
_

adószáma:

_

adóazonosító jele:
adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakértĘi engedélyének száma, kelte: ______________________
_____________________________________________________________________________________________
Ellenjegyzés dátuma:

év

hó

nap

A bevallást ellenjegyzem:
_____________________________________________
adótanácsadó, adószakértĘ aláírása
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A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása
2006. adóévrĘl ______________________önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl szóló helyi
iparĦzési adóbevalláshoz kapcsolódó
„A” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Adószáma:

_

_

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

Az adatokat forintban
kell megadni

Az adóhatóság tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó
árbevétel (9111–9112–9113–9114–9115)
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
9112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt
ellenérték
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó
összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele

__________________________________________,

év

hó

nap

____________________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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B
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
nettó árbevételének a kiszámítása
2006. adóévrĘl _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott
állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl szóló helyi iparĦzési
adóbevalláshoz kapcsolódó
„B” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Adószáma:

_

_

Technikai száma: _______________________________

Az adatokat forintban
kell megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)–9117]
9111 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek
9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele
9115 Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének
nyereségjellegĦ különbözete
9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
vesztességének nyereségjellegĦ különbözete
9117 Fizetett kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások

__________________________________________,

év

hó

nap

_______________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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C

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása
2006. adóévrĘl ___________________________önkormányzat illetékességi
területén folytatott állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni
adókötelezettségrĘl szóló helyi iparĦzési adóbevalláshoz kapcsolódó
„C” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Adószáma:

_

_

Technikai száma: ____________________________________

Az adatokat forintban
kell megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)–9117]
9111 Biztosítástechnikai eredmény
9112 Nettó mĦködési költségek
9113 BefektetésekbĘl származó biztosítástechnikai
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb
biztosítás-technikai ráfordítások együttes összege
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségjellegĦ különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegĦ különbözete
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint
egyéb növelĘ tételek
9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

__________________________________________,

év

hó

nap

_______________________________________
(cégszerĦ) aláírás

2006/162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13599

D
Befektetési vállalkozások
nettó árbevételének a kiszámítása
2006. adóévrĘl ______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott
állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl szóló helyi iparĦzési
adóbevalláshoz kapcsolódó
„D” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve : ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Adószáma:

_

_

Technikai száma: _______________________________________________

Az adatokat forintban
kell megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115)
9111 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek
együttes összege
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység
bevétele
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségjellegĦ különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségjellegĦ különbözete

__________________________________________

év

hó

nap

_______________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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E
Kockázati tĘketársaságok és kockázati tĘkealapok
nettó árbevételének a kiszámítása
2006. adóévrĘl ___________________________önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl szóló
helyi iparĦzési adóbevalláshoz kapcsolódó
„E” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Adószáma:

__

_

Technikai száma: ______________________________________________________________________

Az adatokat Ft-ban
kell megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintĦ – éves nettó
árbevétel [9111+9112–(9113+9114+9115)]
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek minĘsülĘ
részvények, részesedések a mérlegkészítés idĘpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen
befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés
együttes összege
9113 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként
elszámolt ellenérték
9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó
összege

__________________________________________,

év

hó

nap

_______________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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F
A vállalkozási szintĦ adóalap megosztása
2006. adóévrĘl ________________önkormányzat illetékességi területén folytatott
állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni adókötelezettségrĘl szóló helyi iparĦzési
adóbevalláshoz kapcsolódó
„F” jelĦ kiegészítĘ lap

Az adózó neve, cégneve: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Adószáma:

–

–

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

Az adatokat forintban
kell megadni
101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe
veendĘ összes személyi jellegĦ ráfordítás összege
102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az
adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendĘ személyi jellegĦ
ráfordítás összege
103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti
településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték
összege
104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendĘ – a Htv.
melléklete szerinti – eszközérték összege
105 Közvetlenül a végsĘ fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az
összes vezetékes gáz-, villamosenergia-szolgáltatásból származó
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
106 Közvetlenül a végsĘ fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az
önkormányzat illetékességi területére jutó vezetékes gáz-, villamosenergiaszolgáltatás nyújtásból származó számviteli törvény szerinti nettó
árbevételben képviselt aránya
__________________________________________,

év

hó

nap

_______________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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G
Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról
_________ adóévrĘl _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegĦ iparĦzési tevékenység utáni
adókötelezettségrĘl szóló helyi iparĦzési adóbevalláshoz kapcsolódó „G” jelĦ kiegészítĘ lap
Az adózó neve (cégneve):
Adószáma, adóazonosító jele:
Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékességĦ köztartozásaim állnak fenn:

megnevezése

számlavezetĘ pénzintézetének neve

A tartozás
bankszámla pénzforgalmi jelzĘszáma

összege (Ft)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
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A tartozást nyilvántartó szervezet

07.
08.
09.
10.
11.
12.

___________________________________
(cégszerĦ) aláírás
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FelelĘségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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A pénzügyminiszter
42/2006. (XII. 25.) PM
rendelete
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
közterhek nyilvántartását segítõ számítógépes
programrendszer engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díjáról
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(2) Az e rendeletben meghatározott díjakra
a) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 31. §-a
(1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a 31. §-ának
(2) és (7) bekezdésében foglaltakat,
b) a díj behajtására az Itv. 88. §-ában foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.
4. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók
és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.)
PM rendelet 13. §-ában meghatározott, az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását
segítõ számítógépes programrendszer engedélyezésére
irányuló eljárásért 350 000 forint igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni. Amennyiben több helyi adónemet kezel a
programrendszer, akkor az alapdíjon felül minden további
adónem után további 100 000-100 000 forint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Jóváhagyott program módosítása esetén az (1) bekezdésben meghatározott díj 25%-át kell megfizetni.
(3) A díj megfizetése alól mentes a központi költségvetési szerv.
2. §
(1) A díj az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium bevétele.
(2) A díjat az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium 10032000-01454055-00000000 számú számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy a díj
az eljárás kezdeményezésének napjára jóváírásra kerüljön.
(3) A díj nem téríthetõ vissza akkor, ha az engedélyezõ
hatóság a számítógépes programrendszert, a programrendszer módosítását nem hagyja jóvá, vagy a kérelmezõ a kérelmet az engedélyezési eljárás lefolytatása elõtt visszavonja. A kérelem ismételt benyújtása esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen kezdeményezett programengedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
61/2006. (XII. 25.) OGY
határozata
az állampolgári jogok országgyûlési biztosának
és általános helyettesének 2005. évi tevékenységérõl
szóló beszámoló elfogadásáról*
1. Az Országgyûlés az állampolgári jogok országgyûlési biztosának és általános helyettesének tevékenységérõl
szóló beszámolót elfogadja.
2. Az Országgyûlés ismét felkéri a Kormányt, tegye
meg a szükséges intézkedéseket az Országgyûlési Biztos
Hivatala által használt székház jogi helyzetének rendezése
érdekében.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

3. §
(1) A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni. Az igazgatási-szolgáltatási díjról az adópolitikáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium elkülönített
nyilvántartást vezet.

Nyakó István s. k.,

Pettkó András s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A beszámoló anyagát a Magyar Közlöny 2006. évi 162. számának
II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest
62, Pf. 357).
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Az Országgyûlés
62/2006. (XII. 25.) OGY
határozata
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A Kormány határozatai

az adatvédelmi biztos 2005. évi tevékenységérõl szóló
beszámoló elfogadásáról*

A Kormány
1127/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata

Az Országgyûlés az adatvédelmi biztos tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja.

a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsba
a Kormány képviselõjének kinevezésérõl

Dr. Szili Katalin s. k.,

1. A Kormány a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 15/B. §-a (7) bekezdésének e) pontja alapján a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsba a Kormány képviselõjének dr. Bóth Jánost
kinevezi.

az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k.,

Pettkó András s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Kormány képviselõjének a Budapesti
Agglomerációs Fejlesztési Tanácsba történõ kinevezésérõl szóló 1149/2004. (XII. 25.) Korm. határozat a hatályát
veszti.
A miniszterelnök helyett:

Az Országgyûlés
63/2006. (XII. 25.) OGY
határozata

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosának 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámoló
elfogadásáról**
Az Országgyûlés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyûlési biztosának tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Nyakó István s. k.,

Pettkó András s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A beszámoló anyagát a Magyar Közlöny 2006. évi 162. számának
II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest
62, Pf. 357).
** A határozatot az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el. A beszámoló anyagát a Magyar Közlöny 2006. évi 162. számának
II. kötete CD-n tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest
62, Pf. 357).

A Kormány
1128/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
a Balaton Fejlesztési Tanácsba a Kormány
képviselõjének kinevezésérõl
1. A Kormány a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §-a (8) bekezdésének
d) pontja alapján a Balaton Fejlesztési Tanácsba a Kormány képviselõjének dr. Suchman Tamást kinevezi.
2. A Kormány a Balaton Fejlesztési Tanács szervezeti
és mûködési szabályzata alapján a Balaton Fejlesztési
Tanács elnökének a Kormányt képviselõ dr. Suchman
Tamást jelöli.
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Kormány képviselõjének a Balaton Fej-
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lesztési Tanácsba történõ kinevezésérõl szóló 1133/2004.
(XII. 6.) Korm. határozat a hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
1129/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról
1. A Kormány a cigányság társadalmi helyzetének
javítására irányuló kormányzati feladatok hatékonyabb
ellátása céljából, valamint annak érdekében, hogy a romák társadalmi integrációja a jogalkotás, illetõleg a cselekvési programok kidolgozása során érvényre juthasson, Roma Integrációs Tanácsot (a továbbiakban:
Tanács) hoz létre.
2. A Tanács a Kormány döntéseit elõkészítõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ testület. E feladatkörében
a) véleményt nyilvánít a romák társadalmi integrációját érintõ szabályozási és intézkedési javaslatokról, illetõleg a hazai és nemzetközi jelentésekrõl, tájékoztatókról és
beszámolókról;
b) közremûködik a romák társadalmi helyzetének javítását szolgáló kormányzati stratégia kialakításában, a
hazai, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok, cselekvési tervek kidolgozásában, a tárgyban készült jelentések, beszámolók elkészítésében;
c) a romák társadalmi esélyegyenlõségének megvalósítását elõsegítõ jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati döntéseket, új programokat kezdeményez.
3. A Tanács
a) elnöke: a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter);
b) állandó tagjai:
– az Egészségügyi Minisztérium,
– a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
– a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
– a Külügyminisztérium,
– a Miniszterelnöki Hivatal,
– az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
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– az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
– a Pénzügyminisztérium
egy-egy – legalább szakállamtitkári megbízatású – képviselõje, valamint
– az Országos Cigány Önkormányzat elnöke,
– a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
állami feladatok ellátásáért felelõs államigazgatási szerv
vezetõje által kijelölt személy,
– a fejlesztéspolitikáért felelõs központi hivatal vezetõje, továbbá
– a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek
javaslatára a miniszter által 2 éves idõtartamra felkért hét
személy.
4. A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási
joggal vesz részt
– a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosa,
– az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke,
– a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint
– a Gandhi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.
5. A Tanács mûködtetésével összefüggõ titkársági
teendõket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) látja el.
6. A Tanács az általa meghatározott ügyrend és munkaterv szerint ülésezik.
7. A Tanács tagjainak névsorát, ügyrendjét, munkatervét, valamint üléseinek jegyzõkönyvét a minisztérium
honlapján közzéteszi.
8. A Kormány
a) felhívja a minisztereket és az egyéb központi államigazgatási szervek vezetõit, hogy a romák társadalmi integrációját alapvetõen és közvetlenül érintõ koncepciók,
programok, cselekvési vagy fejlesztési tervek, illetve jogszabályok és egyéb döntések elõkészítése során biztosítsák a Tanács számára a véleményezés és javaslattétel lehetõségét, továbbá
b) felkéri a roma közösségek érdekében mûködõ társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a tudományos élet
képviselõit, valamint a cigány kisebbségi önkormányzatokat, hogy kísérjék figyelemmel és támogassák a Tanács
tevékenységét.
9. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
A határozat hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
szóló 1048/1999. (V. 5.) Korm. határozat és az azt módosító 1196/2002. (XI. 16.) Korm. határozat,
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b) a Romaügyi Tanács létrehozásáról szóló 1140/2002.
(VIII. 12.) Korm. határozat,
c) az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1069/2003. (VII. 18.) Korm. határozat 1–2., valamint
4. pontja
hatályát veszti.

Felelõs:

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2007. január 31.

A miniszterelnök helyett:

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Kiss Péter s. k.,

miniszterelnök

A Kormány
1130/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív
programjai keretében 2007. januárban megindítandó
támogatási konstrukciókról
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szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
1131/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy
1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtásának megkezdése érdekében elindítsa az alábbi pályázatokat:
a) a Gazdaságfejlesztési operatív program keretében:
vállalati technológiafejlesztés; munkalehetõség-teremtõ
beruházások hátrányos helyzetû kistérségekben;
b) a Társadalmi megújulás operatív program keretében:
„Lépj egyet elõre” kiemelt program; munkahelyi képzések
támogatása;
Felelõs:

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2007. január 31.
2. a Gazdaságfejlesztési operatív program 1.a) pont
szerinti pályázatainak meghirdetésével párhuzamosan a
Közép-magyarországi régió operatív programja keretében
is kerüljön sor hasonló tartalmú pályázatok kiírására;
Felelõs:

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
a gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint
az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter bevonásával
Határidõ: 2007. január 31.

3. az akadálymentesítés tekintetében, valamint a pedagógusok foglalkoztatási nehézségeinek enyhítését szolgáló átképzési, továbbképzési pályázati kiírásokról szóló
elõzetes akciótervet el kell készíteni.

A Kormány
1. módosítja a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratát és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt változatát;

2. felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert,
hogy a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító
Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a Kormány mint az alapító nevében és
képviseletében eljárjon;
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal

3. elrendeli a módosítás bírósági nyilvántartásba vételét
követõen módosított Alapító Okiratot tartalmazó kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vétel jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1132/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:
1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem miniszté-

13607

riumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek”
a) címe az „Oktatási Hivatal” szöveggel egészül ki,
b) címében a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága
és külföldi kulturális intézetei” szövegrésze helyébe a
„Balassi Intézet és külföldi kulturális intézetei” szövegrész lép,
c) címében a „Felsõoktatási Regisztrációs Központ”, a
„Nemzeti Filmiroda”, valamint az „Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont” szövegrész hatályát veszti.
2. E határozat – a 3. pontban foglalt kivétellel – 2007.
január 1-jén lép hatályba.
3. E határozat 1/b) pontja 2007. március 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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