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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
110/2007. (V. 23.) Korm.

rendelete

a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl,
valamint ille té kességérõl  szóló

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, valamint
ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:

„5/A.  § A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter há rom -
éven te je len tést ké szít az Euró pai Bi zott ság szá má ra a ten -
ge ri ha jók ról szár ma zó ki bo csá tás ál tal oko zott szennye -
zés sel és annak szank ci o ná lá sá val össze füg gés ben a
 magyar ha tó sá gok ál tal ho zott in téz ke dé sek rõl, ha tá ro za -
tok ról.”

2.  §

Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let 5/A.  §-a a ha jók ál tal oko zott szennye -
zés rõl és a jog sér té sek re al kal ma zan dó szank ci ók be ve ze -
té sé rõl  szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/35/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 12. cik ké nek való meg fe le -
lést szol gál ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 5/A.  §-ában
elõ írt be szá mo lá si kö te le zett sé get elsõ al ka lom mal 2010.
áp ri lis 1-jé ig kell tel je sí te ni.

(3) Ez a ren de let a ha jók ál tal oko zott szennye zés rõl és a 
jog sér té sek re al kal ma zan dó szank ci ók be ve ze té sé rõl
 szóló, 2005. szep tem ber 7-ei 2005/35/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 12. cik ké nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
111/2007. (V. 23.) Korm.

rendelete

a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati 
tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági

formában mûködõ aktív fekvõbeteg szakellátást
biztosító egészségügyi szolgáltatók

2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési
támogatásáról  szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lalt, annak f) pont já ra vo nat ko zó fel ha tal -
ma zás alap ján, valamint az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ál la pí tott jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot -
mány 35.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A száz szá za lék ban ál lam i, illetve he lyi ön kor mány za ti
tu laj do nú köz hasz nú vagy gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban
mû kö dõ ak tív fek võ be teg szak el lá tást biz to sí tó egész ség -
ügyi szol gál ta tók 2007. évi lét szám csök ken té sé nek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sá ról  szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. ren -
de let 1., 2. és 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1., 2.
és 3. szá mú mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 64/2007. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Adatszolgáltatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igényléshez

........ sor szám

Egész ség ügyi szol gál ta tó neve: ................................... Cég be jegy zés szá ma: ...................................................

Szék he lye: .................................................................... Szám la szá ma: ..............................................................

 1. El bo csá tott dol go zó neve:  2. Szü le té si név:

 3. Any ja neve:

 4. Szü le té si hely:  5. Szü le té si idõ:

 6. Köz al kal ma zot ti jog vi szony tar ta ma:**

 7. Szol gá la ti idõ (nyug díj ba vo nu lás ese dé kes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá hoz):

 8. Mun ka kör meg ne ve zé se:  9. Dol go zó vég zett sé ge:

10. Fog lal koz ta tá si vi szony kez de te (jog elõd nél és az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál):

11. Fog lal koz ta tá si vi szony meg szû né se:

12. Mun ka vég zés aló li men te sí tés kez dõ idõ pont ja: 13. A lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak
meg ne ve zé se:

14. Túl órák havi át la gos szá ma az át lag ke re set-szá mí -
tás sze rin ti irány adó idõ szak ban:

16. Dol go zó pót lé kai:

15. Havi át la gos ügye le ti órák szá ma az átlagkereset-
 számítás sze rin ti irány adó idõ szak ban:

Ki fi ze té sek

meg ne ve zé se
hó na pok
szá ma

jog alap
össze ge

(fo rint ban)
ese dé kes sé ge

17. Lét szám csök ken té si

dön tés sel össze füg gõ

ki fi ze té sek ada tai

(Mt., illetve a

kol lek tív szer zõ dés

alap ján):
Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

Össze sen:
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Ki fi ze té sek

meg ne ve zé se
hó na pok
szá ma

jog alap
össze ge

(fo rint ban)
ese dé kes -

sé ge

18. Lét szám csök ken té si dön tés sel
össze füg gõ ki fi ze té sek ada tai
(Kjt. alap ján)*:

Fel men té si idõ re jutó ki fi ze tés
(33.  § alap ján)

Vég ki elé gí tés (37.  § alap ján az
öreg sé gi nyug díj és kor ked vez -
mé nyes nyug díj elõtt ál lók kü -
lön sza bá lyá ra [(7) be kez dés]
te kin tet tel):

Ju bi le u mi ju ta lom

Sza bad ság meg vál tá sa

Kor en ged mé nyes nyug díj

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

Össze sen:

19. Meg jegy zé sek:

20. Át lag ke re set (az irány adó idõ szak ada tai alap ján) (ada tok fo rint ban): Mt., illetve kol lek tív 
szer zõ dés sze rint

Kjt. sze rint***

21. A jo go sult ál tal meg ál la pí tott, a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szün te té sé -
hez kap cso ló dó ki fi ze té sek össze sen (ada tok fo rint ban):

Mt., illetve kol lek tív 
szer zõ dés sze rint

Kjt. sze rint*

22. Ki fi zet he tõ tá mo ga tás (MÁK töl ti ki):

  * Az össze ha son lí tás el vég zé sé hez szük sé ges szá mí tás a Kjt., a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren -
de let és a köz al kal ma zot tak ál tal be tölt he tõ egyes mun ka kö rök köz al kal ma zot ti osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 3/2001. (II. 20.) EüM ren de let figye lembe -
véte lével.

 ** A köz szol gá la ti idõ szá mí tá sa a Kjt. alap ján tör té nik, de a jo go sult nál (egész ség ügyi szol gál ta tó nál) le töl tött mun ka vi szonyt is köz al kal ma zot ti jog -
viszonyként kell szá mí tás ba ven ni.

*** Szá mí tá sá nál a Kjt. be so ro lás sze rin ti ga ran tált il let mény és egyéb ga ran tált já ran dó sá gok, to váb bá a tény le ges ju ta lom ve he tõk figye lembe.

.............................................................
a szer ve ze tet kép vi se lõ ve ze tõ

.............................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

Dá tum: ...................................... ....................................................
ki töl té sért fe le lõs

(jo go sult) (név, te le fon szám)

....................................................
el len õr zést vég zõ sze mély

(MÁK) (név, te le fon szám)”
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2. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 64/2007. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás igénylés elbírálásáról

Egészségügyi szolgáltató/Magyar Államkincstár tölti ki!

Egész ség ügyi szol gál ta tó neve: .................................... Cég be jegy zés szá ma: ....................................................

Szék he lye: ..................................................................... Szám la szá ma: ...............................................................

Tu laj do nos: ................................................................... Tu laj do no si rész arány: ..................................................

Ál lo má nyi lét szám (2006. de cem ber 31-én): ....................................................................................................................

Ada tok ezer fo rint ban

El bo csá tott dol go zó
1. szá mú mel lék let
sze rin ti sor szá ma

Mt., ill. kol lek tív szer zõ dés
 alap ján fi zet he tõ összeg

A Kjt. sze rint szá mí tott
 összeg

Ki fi zet he tõ tá mo ga tás
Költ ség meg ta ka rí tás össze ge

éves szin ten*

1. 2. 3. 4. 5.

Össze sen:

* Bér jel le gû meg ta ka rí tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok kal együtt, ki fi zet he tõ tá mo ga tás figye lembevétele nél kül.

1–3. és 5. osz lo pot az egész ség ügyi szol gál ta tó töl ti ki.

4. osz lo pot a Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki.

........................................................
a szer ve ze tet kép vi se lõ ve ze tõ

........................................................
tu laj do nos kép vi se lõ je

........................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

Dá tum: ...................................... ....................................................
ki töl té sért fe le lõs

(jo go sult) (név, te le fon szám)

....................................................
el len õr zést vé gezte

(MÁK) (név, te le fon szám)”
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3. számú melléklet a 111/2007. (V. 23.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 64/2007. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

Kimutatás a 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás elszámolásáról

Egészségügyi szolgáltató tölti ki!

Egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé se:

Ada tok ezer fo rint ban

El bo csá tott dol go zó
1. szá mú mel lék let
sze rin ti sorszáma

Mt., ill. kol lek tív szer -
zõ dés alap ján

fi zet he tõ összeg

A Kjt. sze rint 
szá mí tott összeg

Fo lyó sí tott tá mo ga tás
A fo lyó sí tott 
tá mo ga tás ból 

vissza utalt összeg
Meg jegy zés*

1. 2. 3. 4. 5. 6.

* Vissza uta lá sok in dok lá sa (pél dá ul Mun ka ügyi Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ el já rás).

.............................................................
a szer ve ze tet kép vi se lõ ve ze tõ

.............................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

Dá tum: .............................................. .............................................................
ki töl té sért fe le lõs

(jo go sult) (név, te le fon szám)”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

42/2007. (V. 23.) FVM
rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl,
valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl  szóló

35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pol gá ri nem zet biz ton -
sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, valamint a biz ton -
sá gi ellen õr zés szint jé rõl  szóló 35/1997. (V. 13.) FM ren -
de le tet (a továb biak ban: R.) mel lék le te he lyé be e ren de let
mel lék le te lép.

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 2.  §-a,
b) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 1/2004. (I. 5.) FVM ren de let,
c) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 130/2004. (XI. 8.) FVM

ren de let,
d) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 21/2006. (III. 17.) FVM

ren de let,
e) az egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl  szóló

108/1999. (XII. 28.) FVM ren de let.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 42/2007. (V. 23.) FVM rendelethez

[Mel lék let a 35/1997. (V. 13.) FM ren de let hez]

Jegyzék
a fontos és bizalmas munkakörökrõl és a biztonsági ellenõrzések szintjét meghatározó kérdõív típusáról

A szer ve zet és a mun ka kö rök meg ne ve zé se
Kér dõ ív tí pus

(el len õr zé si fo ko zat)

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium

1. A Mi nisz té rium ál lo má nyán be lül

1.1. azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk és fi zi kai al kal ma zot tak, akik nek a mun ka kö re állam -
titoknak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada tok (így kü lö nö sen
„COSMIC TOP SECRET” – „FOCAL TOP SECRET” – „EU TOP SECRET” – „EURA
TOP SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján az ál lam ti tok ra meg ha tá ro zott mi nõ sí tés sel és
je lö lés sel el lá tott ada tok meg is me ré sét, ke ze lé sét te szi szük sé ges sé

C

1.2. azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk és fi zi kai al kal ma zot tak, akik nek a mun ka kö re szol gá -
la ti ti tok nak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada tok (így kü lö nö sen
„NATO SECRET” – „WEU SECRET” – „SECRET UE” – „EU SECRET” – „EURA
SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény
5/B.  § (7) be kez dé se alap ján a szol gá la ti ti tok ra meg ha tá ro zott mi nõ sí tés sel és je lö lés sel
el lá tott ada tok meg is me ré sét, ke ze lé sét te szi szük sé ges sé

B
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A szer ve zet és a mun ka kö rök meg ne ve zé se
Kér dõ ív tí pus

(el len õr zé si fo ko zat)

1.3. azok a köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk és fi zi kai al kal ma zot tak, akik nek a mun ka kö re szol gá -
la ti ti tok nak mi nõ sü lõ kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada tok (így kü lö nö sen
„NATO CONFIDENTIAL” – „WEU CONFIDENTIAL” – „CONFIDENTIEL UE” –
„EU CONFIDENTIAL” – „EURA CONFIDENTIAL” – „NATO RESTRICTED” –
„WEU RESTRICTED” – „RESTREINT UE” – „EU RESTRICTED” – „EURA
RESTRICTED”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
„BIZALMAS”, illetve „KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ” mi nõ sí tés sel el lá tott ada tok
meg is me ré sét, ke ze lé sét te szi szük sé ges sé

A

1.4. azok a köz tiszt vi se lõk, akik nek a mun ka kö re ál lam ti tok nak mi nõ sü lõ ha zai mi nõ sí tés sel
és je lö lés sel el lá tott ada tok meg is me ré sét, ke ze lé sét te szi szük sé ges sé

B

1.5. fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ B

1.6. biz ton sá gi meg bí zott C

1.7. rejt jel meg bí zott C

1.8. adat vé del mi meg bí zott C

1.9. ti tok vé del mi fel ügye lõ C

1.10. a mun ka kö ri le írá sa sze rint nem zet biz ton sá gi ér dek vé del me szem pont já ból je len tõs elõ -
ter jesz tést, jog sza bály ter ve ze tet elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ köz tiszt vi se lõ

A

2. Mi nisz te ri Tit kár ság, Mi nisz te ri Ka bi net

2.1. köz tiszt vi se lõk, ügy ke ze lõk B

2.2. fi zi kai al kal ma zot tak A

3. Ál lam tit kár Tit kár sá ga

3.1. köz tiszt vi se lõk B

3.2. ügy ke ze lõk, fi zi kai al kal ma zot tak A

4. Szak ál lam tit ká ri tit kár sá gok

4.1. köz tiszt vi se lõk B

4.2 ügy ke ze lõk, fi zi kai al kal ma zot tak A

5. Hu mán po li ti kai Fõ osz tály

5.1. sze mély ügyi biz ton sá gi meg bí zott C

6. Föld ügyi és Tér in for ma ti kai Fõ osz tály

6.1. ha tár mun kák kal fog lal ko zó köz tiszt vi se lõ B

7. EU Ko or di ná ci ós és Nem zet kö zi Fõ osz tály

7.1. kül kép vi se let re ki kül dött köz tiszt vi se lõ C

8. Igaz ga tá si, In for ma ti kai és El len õr zé si Fõ osz tály

8.1. az El len õr zé si Osz tály köz tiszt vi se lõi A

8.2. tit kos ügy ke ze lés köz tiszt vi se lõi, ügy ke ze lõi és fi zi kai al kal ma zot tai C

8.3. köz pon ti irat tá ros B

9. Par la men ti és Tár sa dal mi Kap cso la tok Fõ osz tá lya

9.1. köz tiszt vi se lõk B

9.2. ügyke ze lõk A

10. A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fe le lõs sé gi kö rén be lül te vé keny ke dõ köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél

10.1. fõ igaz ga tó-he lyet tes B

10.2. el nök he lyet tes B

10.3. Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál lo má nyán be lül

10.3.1. igazga tó B

10.3.2. fõ osz tály ve ze tõ B
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A szer ve zet és a mun ka kö rök meg ne ve zé se
Kér dõ ív tí pus

(el len õr zé si fo ko zat)

10.3.3. Jogi és Szer zõ dés kö té si Osz tály ve ze tõ je B

10.3.4. Re gi o ná lis Iro da ve ze tõ je B

10.3.5. Me gyei Te rü le ti Ki ren delt ség ve ze tõ je B

10.3.6. köz be szer zé si szak re fe rens, ve ze tõ szak re fe rens A

10.3.7. szer zõ dés kö té si szak re fe rens, ve ze tõ szak re fe rens A

10.3.8. in for ma ti kai bel sõ ellen õr A

10.3.9. pénz ügyi bel sõ ellen õr A

10.3.10. Biz ton sá gi Ön ál ló osz tály ve ze tõ je C

10.4. Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet nél

10.4.1. nyil ván tar tá si és in for ma ti kai ve ze tõ B

10.4.2. tit kár ság ve ze tõ B

11. A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fe le lõs sé gi kö rén be lül te vé keny ke dõ te rü le ti
  (me gyei) köz igaz ga tá si szer vek nél

11.1. fõ igaz ga tó B

11.2. hi va tal ve ze tõ B

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
21/2007. (V. 23.) IRM

rendelete

a pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos
rend õri feladatok végrehajtásáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv. tvr.) 127.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- 
és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A rend õrség a párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség ered mé -
nyes gya kor la ti meg va ló sí tá sa ér de ké ben a jog sza bá lyok -
ban fog lalt kö te le zett sé ge i nek meg fele lõen – a büntetõ -
eljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban:
Be.), a Bv. tvr., a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
tör vény (a továb biak ban: Rtv.) és a Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat te vé keny sé gé rõl, valamint eh hez kap cso ló dó an
egyes igaz ság ügy-mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2003. (VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
ren del ke zé se i re fi gye lem mel – köz re mû kö dik a párt fo gó
fel ügye lõi fel ada tok el lá tá sá ban. En nek ke re té ben a rend -
õrség

a) tel je sí ti a párt fo gó fel ügye lõ nek a párt fo gó fel ügye -
lõi fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó meg ke re sé se it,

b) köz re mû kö dik a párt fo gó fel ügye let végrehajtá -
sában.

2.  §

A párt fo gó fel ügye lõi te vé keny ség gel kap cso la tos rend -
õri fel ada to kat a ter helt, il le tõ leg a párt fo golt la kó he lye
(tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes rend õrkapitányság
lát ja el.

3.  §

A rend õrség a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ban tör -
té nõ köz re mû kö dé se ke re té ben a párt fo gó fel ügye lõ meg -
ke re sé se alap ján – a Bv. tvr. 94.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint – ellen õr zi a párt fo golt ré szé re elõ írt, a
Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Btk.) 82.  §-a (5) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ma ga tar tá si sza bá lyok
meg tar tá sát, azo kat a köz te rü le ti szol gá lat el lá tá sa, il le tõ -
leg nyil vá nos he lyen tör té nõ ellen õr zés so rán fi gye lem mel 
kí sé ri, és el len õr zé si ta pasz ta la ta i ról tá jé koz tat ja a párt -
fogolt la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes párt -
fo gó fel ügye lõi szol gá la tot.

4.  §

A párt fo golt la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille -
té kes rend õrkapitányság a köz re mû kö dés ér de ké ben

a) az R. 25.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti pár fo gó fel -
ügye lõi ér te sí tés alap ján a párt fo gol tat nyil ván tar tás ba ve -
szi, amely ki ter jed a párt fo gó fel ügye le tet el ren de lõ (meg -
ál la pí tó) ha tá ro zat ada ta i ra, a párt fo gó fel ügye let kez dõ
idõ pont já ra, a párt fo gó fel ügye lõ sze mé lyé re, valamint a
ma ga tar tá si sza bá lyok ra;



b) a párt fo gó fel ügye lõ erre irá nyuló meg ke re sé se alap -
ján gon dos ko dik a párt fo golt köz te rü le ten, il le tõ leg nyil -
vá nos he lyen tör té nõ, köz rend vé del mi szem pon tú el len õr -
zé sé rõl;

c) a párt fo golt ér de ke it is figye lembe véve meg ál la pít ja 
a párt fo gó fel ügye le tet el ren de lõ ügyész vagy bí ró ság ha -
tá ro za tá ban kü lön ma ga tar tá si sza bály ként elõ írt, rend -
õrségen tör té nõ je lent ke zé si kö te le zett ség tel je sí té sé nek
rész le tes fel té te le it;

d) a párt fo gol tat je lent ke zé se kor be szá mol tat ja a jog -
sza bály ban és a ha tá ro zat ban elõ írt, a rend õrség el len õr zé -
si kö ré be utalt ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ról;

e) a párt fo golt szá má ra elõ írt ál ta lá nos és kü lön ma ga -
tar tá si sza bály meg sze gé sé rõl, a c) pont sze rin ti je lent ke -
zé si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sá ról nyolc na pon be lül
tá jé koz tat ja a párt fo gó fel ügye lõt;

f) a ma ga tar tá si sza bá lyok meg sze gé se ese tén a párt -
fogó fel ügye lõ nek ja vas la tot te het az elõ írt kü lön ma ga tar -
tá si sza bá lyok mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé sé re;

g) a párt fo gó fel ügye lõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa, il le tõ leg 
a párt fo gó fel ügye lõ vel való szük ség sze rin ti kon zul tá ció
mel lett ja vas la tot tesz az ille té kes ügyész nek

ga) a vád eme lés re, il le tõ leg a sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sá nak el ren de lé sé re, ha a párt fo gó fel ügye le tet vád -
eme lés el ha lasz tá sá val vagy sza bad ság vesz tés vég re haj tá -
sá nak fel füg gesz té sé vel kap cso lat ban ren del ték el, és a
párt fo golt a ma ga tar tá si sza bá lyo kat sú lyo san meg sze gi,

gb) a fel té te les sza bad ság meg szün te té sé re – a bi zo nyí -
tá si esz kö zök meg je lö lé sé vel –, ha a párt fo gó fel ügye let
alá he lye zett el ítélt a ma ga tar tá si sza bá lyo kat meg sze gi;

h) ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a párt fo gó fel ügye lõt, ha
pró bá ra bo csá tás mel lett el ren delt párt fo gó fel ügye let ese -
tén a párt fo golt a ma ga tar tá si sza bá lyo kat meg sze gi.

5.  §

A párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ
rend õrkapitányság ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a párt fo golt 
la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes párt fo gó
fel ügye lõi szol gá la tot, ha a párt fo golt ellen a párt fo gó fel -
ügye let tar ta ma alatt bün te tõ el já rást in dít. A tá jé koz ta tás
tar tal maz za

a) a párt fo golt sze mé lyi ada ta it,
b) a cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sét, és
c) az el kö ve tés idõ pont ját.

6.  §

(1) Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó (el tûnt) párt fo golt
fel ku ta tá sá ra, tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sá ra a
rend õrség a párt fo gó fel ügye lõ meg ke re sé sé re in téz ke dik,
il le tõ leg el tû nés  miatt kö rö zést ren del el az Rtv., a sze -
mély- és tárgy kö rö zés rõl, valamint az el tûnt sze mé lyek

fel ku ta tá sá nak és a rend kí vü li ha lál ese tek ki vizs gá lá sá nak
rend jé rõl  szóló jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján.

(2) Ha a fel té te les sza bad ság ra bo csá tott, il le tõ leg ja ví -
tó in té zet bõl ide ig le ne sen el bo csá tott párt fo golt el tûnt, és a
Bv. tvr. 9.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a sza bad ság vesz -
tés ide ig le nes fo ga nat ba vé te lét ren del ték el, a rend õrség a
fel ku ta tást szol gá ló in téz ke dé se ket a bí ró ság ál tal ki bo csá -
tott el fo ga tó pa rancs alap ján hajt ja vég re.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá val kap cso la tos
rend õri fel ada tok ról  szóló 22/1983. (XI. 21.) BM uta sí tás,
valamint

b) a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá val kap cso la tos
rend õri fel ada tok ról  szóló 22/1983. (XI. 21.) BM uta sí tás
mó do sí tá sá ról  szóló 48/1999. (BK 5.) BM uta sí tás.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
22/2007. (V. 23.) SZMM

rendelete

a regionális képzõ központok feladatairól,
irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási

alaprészén belül elkülönített képzési keret
felhasználásáról, valamint a regionális képzõ
központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi

központok együttmûködésérõl  szóló
23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 53.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A re gi o ná lis kép zõ köz pon tok fel ada ta i ról, irá nyí tá sá -
ról, a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szén be lül 
el kü lö ní tett kép zé si ke ret fel hasz ná lá sá ról, valamint a re -
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gi o ná lis kép zõ köz pon tok és a me gyei (fõ vá ro si) mun ka -
ügyi köz pon tok együtt mû kö dé sé rõl  szóló 23/2005.
(XII. 26.) FMM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ra (a továb -

biak ban: Mi nisz té rium),
b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal ra (a továb -

biak ban: Hi va tal),
c) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ra (a továb biak ban:

mun ka ügyi köz pont), valamint
d) a re gi o ná lis kép zõ köz pont ra (a továb biak ban: kép zõ 

köz pont).”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a „A kép zõ
köz pont jog ál lá sa és fel ada tai” al cím lép.

(2) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kép zõ köz pont kép zé si, valamint kép zés hez kap -
cso ló dó fel ada to kat, valamint szol gál ta tá si fel ada to kat el -
lá tó ál lam i fel nõtt kép zé si in téz mény, ön ál ló an gaz dál ko -
dó, az elõ irány za tok fe let t tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz -
pon ti költ ség ve té si szerv, amely te vé keny sé gét az 1. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mû kö dé si te rü le ten lát -
ja el.”

(3) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A kép zõ köz pont kép zé si fel ada ta i nak el lá tá sa kö ré -
ben a kö vet ke zõ kép zé se ket nyújtja:]

„a) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–c),
valamint e)–h) pont ja i ban, to váb bá 52.  §-a (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szak kép zés,”

(4) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[(2) A kép zõ köz pont kép zé si fel ada ta i nak el lá tá sa kö ré -
ben a kö vet ke zõ kép zé se ket nyújtja:]

„g) a szak kép zés ben és fel nõtt kép zés ben dol go zó ta ná -
rok és ok ta tók to vább kép zé se.”

(5) Az R. 2.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kép zõ köz pont szol gál ta tá si fel ada tai a kö vet ke zõ
szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra terjednek ki:]

„c) pe da gó gi ai szol gál ta tás, valamint a fel nõtt kép zés rõl
 szóló 2001. évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.)
29.  §-ának 7. pont já ban meg ha tá ro zott, fel nõtt kép zés hez
kap cso ló dó szol gál ta tás,”

(6) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A kép zõ köz pont el lát hat a fel nõtt kép zé si tá mo ga -

tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó ko or di ná ci ós, illetve szer -
ve zé si jel le gû fel ada to kat is.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Mi nisz té rium mint fel ügye le ti szerv – az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta in túl me nõ en –

a) gya ko rol ja a kép zõ köz pont fe let ti ala pí tói jo go kat,
jó vá hagy ja a kép zõ köz pont szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát,

b) a kép zõ köz pont te kin te té ben el lát ja a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ál tal fel ügye le ti szer vi ha tás kör -
be utalt fel ada to kat, irá nyít ja és ellen õr zi a kép zõ köz pont
éves költ ség ve té si elõ irány za tá nak ter ve zé sét, pénz el lá tá -
sát, az elõ irány zat mó do sí tá sát, át cso por to sí tá sát, a fel -
hasz ná lás ról való be szá mo lást, valamint a gaz dál ko dás
sza bá lyo zott sá gát, illetve gon dos ko dik e fel ada tok vég re -
haj tá sá ról.”

(2) Az R. 5.  §-a – az (1) be kez dés ál tal mó do sí tott szá -
mo zá sú – (3) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és a (3) be kez dés a kö vet ke zõ o) ponttal
egészül ki:

[A Hi va tal a kép zõ köz pon tok szak mai irá nyí tá sá val
össze füg gés ben]

„n) kap cso la tot tart a kép zõ köz pon tok szak mai fel -
ügye lõ ta ná csa i nak elnökeivel,

o) el lát más jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A kép zõ köz pont szak mai irá nyí tá sát a kép zés meg -
fe le lõ szín vo na lá nak fo lya ma tos biz to sí tá sát, a mun ka erõ -
pi ac igé nyei és a re gi o ná lis kép zé si szük ség le tek össze -
han go lá sát a kép zõ köz pont mel lett mû kö dõ szak mai fel -
ügye lõ ta nács se gí ti elõ.

(5) A szak mai fel ügye lõ ta nács leg fel jebb 12 tag ból áll.
A szak mai fel ügye lõ ta nács mun ká já ban a Mi nisz té rium, a
tu laj do nos ön kor mány zat, a gaz da sá gi ka ma rák, a te rü le ti -
leg ille té kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont egy-egy kép vi -
se lõ je, a kép zõ köz pont szék he lye sze rin ti me gyei mun ka -
adói és mun ka vál la lói kép vi se let egy-egy kép vi se lõ je,
valamint a kép zõ köz pont kép vi se lõ je vesz részt.

(6) A szak mai fel ügye lõ ta nács tag ja it a mi nisz ter bíz za
meg és von ja vissza a meg bí zást. A ta gok meg bí za tá sa
négy éves idõ tar tam ra szól. A szak mai fel ügye lõ ta nács el -
nö két a ta gok kö zül a mi nisz ter kéri fel.

(7) A szak mai fel ügye lõ ta nács
a) vé le mé nye zi a kép zõ köz pont éves kép zé si, szol gál -

ta tá si és gaz dál ko dá si ter vét, az éves szak mai és pénz ügyi
be szá mo ló ját,

b) ja vas la tot tesz a re gi o ná lis mun ka erõ pi a ci igé nyek
alap ján a kép zõ köz pont kép zé si kí ná la tá nak ki ala kí tá sá ra,

c) köz re mû kö dik a kép zõ köz pont mi nõ ség biz to sí tá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban,

d) se gí ti a kép zõ köz pont szak mai nyil vá nos sá gá nak,
valamint kö zön ség kap cso la ta i nak ki ala kí tá sát,
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e) el lát ja az Fktv. 14.  §-ában meg ha tá ro zott szak mai ta -
nács adó tes tü let fel ada ta it.

(8) A szak mai fel ügye lõ ta nács ügy rend jét egy sze rû
szó több ség gel maga ha tá roz za meg.

(9) A szak mai fel ügye lõ ta nács mû kö dé sé hez szük sé ges 
fel té te lek biz to sí tá sá ról a kép zõ köz pont gon dos ko dik.”

4.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A kép zõ köz pont élén az igaz ga tó áll, akit a Hi va -

tal fõ igaz ga tó já nak, valamint a Mi nisz té rium ál lam tit ká rá -
nak ja vas la tá ra, a kép zõ köz pont töb bi ala pí tó szer vé nek
egyet ér té sé vel a mi nisz ter bíz meg és von ja vissza a meg -
bí zást. Az igaz ga tó val kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo -
go kat a Hi va tal fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja.”

5.  §

Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Flt. 43.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kép zé si ke ret a kö vet ke zõ költ sé gek anya gi fe de ze tét biz to -
sít ja:]

„c) a kép zõ köz pont és a mun ka ügyi köz pont meg ál la -
po dá sa alap ján le bo nyo lí tott kép zé sek ben részt ve võk ré -
szé re, az Flt.-ben és a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott kép zé si tá mo ga tás, valamint a
ke re set pót ló jut ta tás sal kap cso la tos pos ta költ ség és a kép -
zés ben részt ve võk fog lal ko zás-egész ség ügyi vizs gá la tá -
nak költ sé gei.”

6.  §

Az R. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kép zé si ke re ten be lül – a fel hasz ná lás cél ja sze rint –
a kö vet ke zõ el kü lö ní tett ke re te ket kell meg ha tá roz ni:]

„c) a kép zõ köz pont és a mun ka ügyi köz pont meg ál la -
po dá sa alap ján le bo nyo lí tott kép zé sek ben részt ve võk jut -
ta tá sa it biz to sí tó el kü lö ní tett ke ret, amely az Flt.-ben és a
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott kép zé si tá mo ga tás, valamint a ke re set pót ló jut ta tás sal
kap cso la tos pos ta költ ség és a kép zés ben részt ve võk fog -
lal ko zás-egész ség ügyi vizsgálata költségeinek forrását
biztosítja.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba. Az 5–6.  § ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell
alkalmazni.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „a fog lal koz -

ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter” (a továb biak ban:
miniszter)” szöveg,

b) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „a fog lal koz -
ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
„miniszter” szöveg,

c) 17.  §-ának a) pont já ban a „a fel nõtt kép zés rõl  szóló
2001. évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.)” szö veg rész
he lyé be a „az Fktv.” szöveg
lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
41/2007. (V. 23.) OGY

határozata

az Állami Számvevõszék 2006. évi tevékenységérõl
szóló jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés

1. meg ál la pít ja, hogy az Ál la mi Szám ve võ szék a 2006.
évi tör vé nyi kö te le zett sé ge it tel je sí tet te;

2. el fo gad ja az in téz mény 2006. évi te vé keny sé gé rõl
szóló – füg get len könyv vizs gá ló ál tal hi te les nek mi nõ sí tett 
pénz ügyi be szá mo ló val alá tá masz tott – je len té sét;

3. el is me ré sét fe je zi ki „A köz pénz ügyek sza bá lyo zá -
sá nak té zi sei” címû do ku men tum el ké szí té sé ért és fel ké ri a 
Kor mányt, hogy azo kat az ál lam ház tar tás új ra sza bá lyo zá -
sa so rán hasz no sít sa;

4. fel ké ri az Ál la mi Szám ve võ szé ket, hogy esz kö ze i vel 
se gít se az ál lam re form ke re té ben fo lyó ku ta tó-elem zõ
mun kát.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
42/2007. (V. 23.) OGY

határozata

a Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi tevékenységérõl 
és a versenytörvény alkalmazása során szerzett,

a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló

jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal 2005. évi te vé keny sé gé rõl és a ver seny tör vény al kal -
ma zá sa so rán szer zett, a ver seny tisz ta sá gá nak és sza bad -
sá gá nak ér vé nye sü lé sé vel kap cso la tos ta pasz ta la tok ról
szóló je len tést.

2. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
43/2007. (V. 23.) OGY

határozata

a Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi tevékenységérõl 
és a versenytörvény alkalmazása során szerzett,

a verseny tisztaságának és szabadságának
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló

jelentés elfogadásáról**

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal 2006. évi te vé keny sé gé rõl és a ver seny tör vény al kal -
ma zá sa so rán szer zett, a ver seny tisz ta sá gá nak és sza bad -
sá gá nak ér vé nye sü lé sé vel kap cso la tos ta pasz ta la tok ról
szóló je len tést.

2. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. má jus 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1033/2007. (V. 23.) Korm.

határozata

a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika
megvalósítására irányuló, 2007–2010 közötti

idõszakra  szóló cselekvési program végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl

A Kor mány a fo gyasz tó vé de lem meg erõ sí té se, a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó sá gi te vé keny ség cél zot tab bá és ha té -
ko nyab bá té te le, a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sü lé sé nek
fo ko zott biz to sí tá sa, to váb bá a fo gyasz tó vé de lem szé les
körû tár sa dal mi ala pok ra he lye zé se ér de ké ben el fo gad ta a
III. kö zép tá vú fo gyasz tó vé del mi po li ti kát, valamint az
annak meg va ló sí tá sá ra irá nyuló, 2007–2010 kö zöt ti idõ -
szak ra  szóló cse lek vé si prog ra mot, és annak vég re haj tá sá -
ra el ren de li a kö vet ke zõ ket:

I.

A fo gyasz tó vé de lem szer ve zet rend sze re te kin te té ben

1. az egy sé ges fo gyasz tó vé del mi szer ve zet rend szer
meg te rem té se cél já ból a fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé ge -
ket a köz igaz ga tá si hi va ta lok szer ve ze té bõl a Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té be kell in teg rál ni;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1.

2. meg kell erõ sí te ni az egyes fo gyasz tó vé del mi, illetve 
pi ac fel ügye le ti te vé keny sé get vég zõ szer vek össze han golt 
mû kö dé sét, a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz té rium
ko or di ná ci ós sze re pét a Pi ac fel ügye le ti Ta nács rend sze res
mû köd te té se mel lett;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31., ezt köve tõen fo lya ma tos

3. az ér dek egyez te tés biz to sí tá sa cél já ból tri par tit fó -
rum ként lét re kell hoz ni a Fo gyasz tó vé del mi Ta ná csot;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.
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4. lét re kell hoz ni a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro -
dák or szá gos há ló za tát a ci vil szer ve ze tek sze re pé nek nö -
ve lé se ér de ké ben;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

5. nö vel ni kell a bé kél te tõ tes tü le ti ta gok dí ja zá sát,
valamint át kell ala kí ta ni a tes tü le tek tá mo ga tá si rend sze -
rét az ügy szám ará nyos ság elve alap ján.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

II.

A fo gyasz tó vé de lem esz köz rend sze re te kin te té ben

1. a fel adat- és ha tás kö ri sza bá lyo zás mó do sí tá sá val
 általános fo gyasz tó vé del mi ha tás kört kell biz to sí ta ni az
 integrált Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szá má ra;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

2. el kell vé gez ni a bé kél te tõ tes tü le tek el já rá sa sza bá -
lyo zá sá nak kor rek ci ó ját a mû kö dés ha té kony sá gá nak nö -
ve lé se ér de ké ben;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

3. a fo gyasz tó vé del mi fel ada to kat el lá tó ha tó sá gok
dön té se i nek a le he tõ leg na gyobb nyil vá nos sá got kell biz -
to sí ta ni a jog sér té sek mind szé le sebb kör ben tör té nõ is -
mert té vá lá sa, és ez ál tal a jog kö ve tõ ma ga tar tás ki kény sze -
rí té se ér de ké ben;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. a szank ci o ná lás vissza tar tó ere jé nek nö ve lé se ér de -
ké ben, a ha tó sá gok nak a jog sér té sek fel tá rá sá ban és meg -

szün te té sé ben való ösz tön zé se cél já ból ki kell ala kí ta ni a
több let fel adat fi nan szí ro zás rend sze rét;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

5. erõ sí te ni kell a pénz ügyi szol gál ta tá si és az ener gia -
po li ti kai szol gál ta tá si te rü le tek kel, to váb bá a meg szo kot -
tól el té rõ ke res ke del mi for mák kal kap cso la tos fo gyasz tó -
vé del mi te vé keny sé get;

Fe le lõs: a ha tás kö ré be tar to zó te rü le tek te kin te té ben:
pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

6. a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sí té se ér de ké ben mó do -
sí ta ni kell a fo gyasz tó vé del met érin tõ jog sza bá lyo kat;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

7. a fo gyasz tó vé del mi is me re tek ok ta tás ban tör té nõ
hang sú lyo sabb meg je le né se ér de ké ben

7.1. a Nem ze ti Alap tan terv (NAT) fe lül vizs gá la ta
 során a fo gyasz tó vé del mi is me re tek spe ci a li tá suk nak
meg fele lõen az egyes mû velt sé gi te rü le tek be ke rül je nek
be épí tés re,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

7.2. tá mo gat ni kell az alap- és kö zép fo kú in téz mé nyek
pe da gó gu sai fo gyasz tó vé del mi tár gyú to vább kép zé sét,

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

7.3. tá mo gat ni kell a fo gyasz tó vé del mi szak irá nyú to -
vább kép zés tan anya gá nak ki dol go zá sát és a Ma gyar Fel -
sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ál ta li el fo gad ta tá sát,
en nek cél já ból kö zös pá lyá za tot kell meg hir det ni,

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

7.4. az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (OKJ) sze rep lõ
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek
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 felülvizsgálata so rán figye lembe kell ven ni az adott szak -
má hoz kap cso ló dó fo gyasz tó vé de le mi is me re te ket;

Fe le lõs: a ha tás kö ré be tar to zó szak kép zé sek
 te kin te té ben:
egész ség ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31., ezt köve tõen fo lya ma tos

8. be kell ve zet ni a pá lyá za ti úton el nyer he tõ fo gyasz -
tó ba rát szol gál ta tás, illetve fo gyasz tó ba rát ter mék emb -
lémát.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

III.

Az erõ for rá sok biz to sí tá sa te kin te té ben

1. ja ví ta ni kell az in teg rált Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel -
ügye lõ ség és a fel ügye le tét el lá tó mi nisz té rium szak mai
egy sé gé nek lét szám fel té te le it;

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 1. ütem: 26 fõ

2007. de cem ber 31.
2. ütem: to váb bi lét szám bõ ví tés
 a tel je sít mény függ vé nyé ben
 leg fel jebb 150+5 fõ
2008. de cem ber 31.
3. ütem: to váb bi lét szám nö ve ke dés
 a tel je sít mény függ vé nyé ben
 leg fel jebb 99 fõ
2009. de cem ber 31.

2. ki kell dol goz ni a Fo gyasz tó vé del mi Alap prog ram
mû kö dé sé nek sza bá lya it a fo gyasz tó vé del mi fel ada tok és
stra té gi ai cé lok ered mé nye sebb vég re haj tá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg a II. kö zép tá vú, 2003–2006-ig  szóló fo gyasz -
tó vé del mi po li ti ká ról  szóló 1012/2003. (II. 25.) Korm. ha -
tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
33/2007. (V. 23.) ME

határozata

a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatójának
felmentésérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szóló 1995. évi
CXXV. tör vé ny 12. § (1) be kez dé se alap ján, a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Ga lam bos La jost,

a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ját e tiszt sé gé bõl

2007. má jus 31-ei ha tállyal,

ér de mei el is me ré se mel lett, fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Miniszterelnök
34/2007. (V. 23.) ME

határozata

a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tója meg bí zás áról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szóló 1995. évi
CXXV. tör vé ny 12. § (1) be kez dé se alap ján, a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

La borc Sán dort,

je len le gi be osz tá sa el lá tá sa mel lett, a Nem zet biz ton sá gi
Hi va tal fõ igaz ga tói te en dõ i nek el lá tá sá val, to váb bi in téz -
ke dé sig

2007. jú ni us 1-jei ha tállyal

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

El len jegy zem:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
8/2007. (MK 64.) PM

u t a s í t á s a
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

 Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te szer ve ze ti
fel épí té sé rõl és mû kö dé si rend jé rõl az aláb bi uta sí tást
adom ki:

1.  §

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te szer ve ze tét 
és mû kö dé si rend jét a je len uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ – a
mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha gyott – Szer ve ze ti és Mû kö dé si 
Sza bály zat ban (a továb biak ban: Sza bály zat) fog lal tak sze -
rint ál la pí tom meg.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 8/2007. (MK 64.) PM utasításhoz

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet jogállása,
hatásköre és feladatai

1.  §

(1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) kor mány hi va tal.

(2) A Fel ügye let ha tás kö rét, mû kö dé sét és fel ada ta it
jog sza bá lyok, kü lö nö sen a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek rõl, valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -

ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban:
Ksztv.), a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi. CXXIV. tör vény (a továb biak ban: Psztv.), 
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény,
valamint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vé ny sza bá -
lyoz za.

(3) A Fel ügye let ha tás kö re ki ter jed a Psztv. 3.  §-ában hi -
vat ko zott jog sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek,
sze mé lyek és te vé keny sé gek fel ügye le té re. A Fel ügye let
el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lyet tör vény, vagy tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály a ha tás kö -
ré be utal.

(4) A Fel ügye let fel ügye le tét a Ksztv. és a Psztv. ren del -
ke zé se i nek meg fele lõen a pénz ügy mi nisz ter lát ja el, aki e
ha tás kö ré ben kü lö nö sen

a) tör vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap -
ján jog sza bályt alkot a Fel ügye let fel adat kö ré be tar to zó
kér dé sek ben, illetve elõ ter jesz tést tesz tör vény vagy kor -
mány ren de let al ko tá sá ra,

b) kép vi se li a kor mány hi va talt a Kor mány és az Or -
szág gyû lés elõtt,

c) a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sát köve tõen nor ma tív
uta sí tás ban ki ad ja a Fel ügye let szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát,

d) jó vá hagy ja a Fel ügye let ala pí tó ok ira tá nak mó do sí -
tá sát,

e) ér té ke li a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek fél éven te, a
fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig írás ban adott tá jé koz ta tó -
ját a Fel ügye let te vé keny sé gé rõl és a pénz ügyi szer ve ze tek 
mû kö dé sé nek ál ta lá no sít ha tó fel ügye le ti ta pasz ta la ta i ról,
szük ség ese tén ki egé szí tõ tá jé koz ta tást kér.

A Felügyelet alapadatai

2.  §

(1) A Fel ügye let meg ne ve zé se Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le te, meg ne ve zé sé nek hi va ta los rö vi dí té se: 
PSZÁF.

(2) A Fel ügye let

a) an gol nyel vû meg ne ve zé se: Hun ga ri an Fi nan ci al
Su per vi so ry Aut ho rity, an gol nyel vû rö vi dí té se: HFSA,

b) fran cia nyel vû meg ne ve zé se: Au to ri té de la Sur ve il -
lan ce Fi nan ci er de la Hong rie, fran cia nyel vû rö vi dí té se:
ASFH,

c) né met nyel vû meg ne ve zé se: Un ga ris ches Auf sicht -
samt für Fi nanz we sen, né met nyel vû rö vi dí té se: UAF.

(3) A Fel ügye let be so ro lá si, tech ni kai azo no sí tó ada tai:

a) ala pí tó ok irat kel te: 2000. áp ri lis 1.; szá ma:
5732/2000.,
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b) szak ága za ti be so ro lá sa: 751123 Gaz da sá gi és pénz -
ügyi ellen õr zõ te vé keny ség,

c) el lá tan dó szak fel ada ta: 75173–5 Ha tó sá gi fõ fel -
ügye le ti, szak mai irá nyí tá si te vé keny ség,

d) adó szá ma: 15329877–2–41,
e) kincs tá ri elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la szá -

ma: 10032000-00283834-00000000,
f) az alap fel ada tok el lá tá sá nak for rá sa: a Ma gyar Köz -

tár sa ság költ ség ve té se Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet
13. cí mén jó vá ha gyott költ ség ve tés,

g) ki se gí tõ, ki egé szí tõ és vál lal ko zá si te vé keny sé get a
Fel ügye let nem foly tat.

A Felügyelet képviselete

3.  §

(1) A Fel ügye le tet – a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat 
1.  § (4) be kez dés b) pont ja figye lembe véte lével – har ma -
dik sze mé lyek kel szem ben és más ha tó sá gok elõtt a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ke kép vi se li. Kép vi se le ti jog kö rét a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ke re tei kö zött és egye di fel ha tal ma zás alap ján át -
ru ház hat ja.

(2) A kép vi se le tet bí ró sá gi el já rás ban a Fel ügye let al -
kal ma zá sá ban lévõ jog ta ná cso sai, jogi elõ adói, illetve
meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõi, más ha tó sá gok elõtt a Fel -
ügye let hi va ta li mun ka rend je sze rint ille té kes meg bí zott jai 
is el lát hat ják kü lön meg ha tal ma zás nél kül.

A Felügyelet gazdálkodása

4.  §

A Fel ügye let fe je ze ti jo go sít vá nyok kal fel ha tal ma zott
költ ség ve té si szerv, amely nek költ ség ve té se a Pénz ügy mi -
nisz té rium fe je ze ten be lül el kü lö ní tet ten sze re pel. Ki adá -
sa it kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott sa ját be vé te lek -
bõl tel jes jog kör rel, ön ál ló an ter ve zi meg, il le tõ leg fi nan -
szí roz za. Ál la mi tá mo ga tást az ál lam ház tar tás ra vo nat ko -
zó sza bá lyok sze rint ve het igény be. A Fel ügye let költ ség -
ve té se te kin te té ben a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke lát ja el
mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 49.  §-a a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utal. A Fel -
ügye let nél az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ér tel mé ben a 
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je a fõ igaz ga tó.

Közhasznú és gazdasági társaságban való
 részvétel

5.  §

(1) A Fel ügye let egy sze mé lyes tu laj do ná ban van a
Hitel intézeti és Fel szá mo ló Kht.

(2) A Fel ügye let – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl –
más köz hasz nú és gaz da sá gi tár sa ság ban ré sze se dést nem
sze rez het.

II. Fejezet

A FELÜGYELET SZERVEZETE

A Felügyelet szervezeti tagozódásának általános
szabályai

6.  §

(1) A Fel ügye let szer ve ze ti egy sé gei a Fel ügye le ti Ta -
nács és a Hi va tal. A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
– az egyes szer ve ze ti egy sé gek kü lön em lí té sé nek ki vé te -
lé vel – a Fel ügye let alatt a két szer ve ze ti egy sé get együt te -
sen kell ér te ni.

(2) A Fel ügye let élén a leg fel jebb öt tag ból álló Fel -
ügye le ti Ta nács áll. A Fel ügye le ti Ta ná csot a Fel ügye le ti
Ta nács el nö ke ve ze ti.

(3) A Fel ügye let Hi va ta la élén a fõ igaz ga tó áll, aki a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek irá nyí tá sa alatt a jog sza bá -
lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen ve -
ze ti a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze tét. A fõ igaz ga tó nak két
he lyet te se van.

(4) A fõ igaz ga tó és he lyet te se te kin te té ben a mun kál ta -
tói jo go kat – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ke gya ko rol ja.

(5) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke és tag jai, mint ál lam i
ve ze tõk te vé keny sé gét tit kár ság se gí ti.

(6) A Fel ügye let te vé keny sé ge – a Fel ügye le ti Ta nács
el nö ke és a fõ igaz ga tó ál tal köz vet le nül irá nyí tott te rü le tek 
mel lett – a pru den cá lis (in téz mé nyi) fel ügye le ti te rü let re
és a pi ac fel ügye le ti te rü let re ta go zó dik.

(7) A pru den ci á lis fel ügye le ti te rü le tet és a pi ac fel ügye -
le ti te rü le tet fõ igaz ga tó-he lyet tes irá nyít ja.

(8) A Hi va tal a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te. A Fel -
ügye let hi va ta li szer ve ze ti egy sé gei a Fel ügye le ti Ta nács
tit kár sá ga, az igaz ga tó sá gok, a Stra té gi ai ka bi net, a Fõ -
igaz ga tó-he lyet te si ka bi ne tek és a fõ osz tá lyok. A fõ osz tá -
lyo kon be lül szak ma i lag in do kolt eset ben osz tá lyok mû -
köd nek.

(9) A szak ma i lag szo ro san össze füg gõ fel ada to kat el -
látó több fõ osz tály igaz ga tó sá got alkot.

(10) A szak ma i lag szo ro san össze füg gõ fel ada to kat el -
lá tó fõ osz tá lyok ko or di nált ve ze té sét el lá tó, fõ osz tály ve -
ze tõi be so ro lás sal és a Hi va tal dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te i -
ben tag ság gal ren del ke zõ ve ze tõ nek ügy ve ze tõ igaz ga tói
meg bí zás ad ha tó. A Fel ügye let hi va ta li szer ve ze té ben
szak mai kom pe ten cia köz pon tot je len tõ hi va ta li szer ve ze ti 
egy ség ve ze tõ je szá má ra igaz ga tói cím ad ha tó.

(11) Az igaz ga tó sá got ügy ve ze tõ igaz ga tó, a fõ osz tályt
ügy ve ze tõ igaz ga tó vagy fõ osz tály ve ze tõ, az osz tályt fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes vagy osz tály ve ze tõ ve ze ti.

(12) A Fel ügye let dön tés elõ ké szí tõ tes tü le tei a ve ze tõi
ér te kez let, az éves mun ka ér te kez let és a mun ka cso port.
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(13) A Fel ügye let dön tés tá mo ga tó tes tü le tei a pro jekt és 
az ál lan dó bi zott ság.

A Felügyeleti Tanács elnöke

7.  §

A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke

a) be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót és a fõ igaz ga tó-he lyet -
test,

b) kép vi se li a Fel ügye le tet, en nek ke re té ben

1. a Fel ügye let pol gá ri el já rá sok ban tör té nõ kép vi -
se le té re a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény és a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 
1952. évi III. tör vény, valamint a Fel ügye let re
vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint
meg ha tal ma zást ad hat más ter mé sze tes vagy jogi
sze mély nek,

2. a Fel ügye le ti Ta nács dön té se i nek meg fele lõen
kép vi se li a Fel ügye le tet nem zet kö zi, a kor mány -
za ti, a társ ha tó sá gi és a szak mai ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek kel fenn tar tott kap cso la tok ban, ezen
be lül kü lö nö sen a meg ál la po dá sok meg kö té sé nél 
és a kö te le zett ség vál la lá sok nál,

3. meg ha tá roz za a nem zet kö zi, a kor mány za ti, a
társ ha tó sá gi és a szak mai ér dek kép vi se le ti szer -
ve ze tek kel kap cso la tot tar tó sze mé lyek kö rét,

4. ki ad má nyoz za a Fel ügye le ti Ta nács ál tal ho zott
ha tá ro za to kat, a Fel ügye let ál tal kez de mé nye zett
jog sza bály-al ko tá si ja vas la to kat és a pénz ügyi
rend szert, il le tõ leg a fel ügyelt in téz mé nye ket és
sze mé lye ket érin tõ jog sza bá lyok elõ ké szí té se so -
rán adott vé le mé nye ket,

c) össze hív ja és ve ze ti a Fel ügye le ti Ta nács ülé sét,
gon dos ko dik az ülés jegy zõ köny vé nek ve ze té sé rõl,

d) a Ksztv. 72.  § (1) be kez dé se alap ján elõ ké szí ti és jó -
vá ha gyás ra be nyújt ja a Fel ügye let szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát,

e) ja vas la tot tesz a Fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ igaz ga -
tá si-szol gál ta tá si és fel ügye le ti dí jak mér té ké re,

f) a Fel ügye let költ ség ve té se te kin te té ben el lát ja mind -
azon fel ada to kat, ame lye ket az ál lam ház tar tás ról  szóló tör -
vény a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás -
kö ré be utal,

g) a Fel ügye let te vé keny sé gé rõl min den év má jus 31.
nap já ig be szá mol – a pénz ügy mi nisz ter út ján – a Kor -
mány nak, ezzel egy ide jû leg mû kö dé sé rõl tá jé koz ta tót
(éves je len tés) tesz köz zé,

h) fél éven te tá jé koz ta tót ké szít a pénz ügy mi nisz ter nek
a Fel ügye let te vé keny sé gé rõl és a pénz ügyi szer ve ze tek
mû kö dé sé nek ál ta lá no sít ha tó fel ügye le ti ta pasz ta la ta i ról,

i) a pénz ügy mi nisz ter ké ré sé re a Fel ügye let te vé keny -
sé ge ér té ke lé sé hez a jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján és
ke re tei kö zött in for má ci ót, szük ség ese tén ki egé szí tõ tá jé -
koz ta tást ad,

j) a tárgy évet kö ve tõ má jus 31. nap já ig be szá mol a
pénz ügy mi nisz ter nek a Fel ügye let nél mû kö dõ bel sõ el len -
õr zé si rend sze rek rõl és a meg bíz ha tó sá gi el len õr zé sek rõl,

k) a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra a gaz da sá gi ve ze tõt és a Bel -
sõ el len õr zé si fõ osz tály ve ze tõ jét meg bíz za és fel men ti,
illetve meg bí zá sát vissza von ja,

l) a jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen a meg -
ha tá ro zott lét szám ke re ten be lül dönt a Fel ügye let lét szá -
má nak meg ha tá ro zá sá ról, a hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek
kö zöt ti meg osz lá sá ról,

m) éven te egy szer – a Fel ügye le ti Ta nács tag jai és a fõ -
igaz ga tó aján lá sa, illetve vé le mé nye alap ján – dönt a
 Prudencia Díj oda íté lé sé rõl, és az ah hoz kap cso ló dó pénz -
díj mér té ké rõl,

n) irá nyít ja a Fel ügye le ti Ta nács tit kár sá ga és a Szak -
mai el len õr zé si fõ osz tály mun ká ját, a Fel ügye le ti Ta nács
tit kár sá ga és a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály mun ka tár sai
fe let t gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az ál ta la ki adott
ren del ke zé sek sze rint,

o) a Fel ügye le ti Ta nács és a fõ igaz ga tó egy ide jû tá jé -
koz ta tá sa mel lett el ren de li a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály 
ré szé re ese ti vagy cél vizs gá lat tar tá sát, valamint kez de mé -
nye zi a fõ igaz ga tó nál a Bel sõ el len õr zé si fõ osz tály ré szé re
ese ti vagy cél vizs gá lat el ren de lé sét,

p) tá vol lé te ese té re meg ha tá roz za he lyet te sí té sé nek
rend jét,

q) meg ha tá roz za a Fel ügye le ti Ta nács, illetve a Fel ügye -
le ti Ta nács tag ja fel ada ta el lá tá sá hoz elv árt, a szol gá la ti út tól
el té rõ szak mai tá mo ga tás mód ját, az ah hoz szük sé ges sze mé -
lyi, tár gyi, tech ni kai és in for má ci ós fel té te le ket,

r) a Fel ügye le ti Ta nács dön té se i nek meg fele lõen meg -
ha tá roz za a Fel ügye let bel sõ és kül sõ kom mu ni ká ci ó já nak
irány vo na lát, en nek ke re té ben dönt a Fel ügye let bel sõ és
kül sõ kom mu ni ká ci ó já ban meg je len te tés re ja va solt elekt -
ro ni kus és nyom ta tott anya gok szak mai tar tal má ról,

s) jó vá hagy ja a Fel ügye le ti Ta nács tag ja és a fõ igaz ga -
tó bel föl di és kül föl di ki kül de té sét,

t) fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben uta sí tást, kör le ve let ad ki,
u) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -

bály a ha tás kö ré be utal.

A Felügyeleti Tanács

8.  §

A Fel ügye le ti Ta nács a Fel ügye let leg fõbb dön tés ho zó
szer ve, amely a jog sza bá lyok ban rög zí tett ha tás kö ré ben
el jár va

a) meg ha tá roz za a Fel ügye let szak mai mun ká ja irá -
nyát, szer ve ze ti fel épí té sét,

b) ki ad ja a Fel ügye let jog al kal ma zá si gya kor la tá nak
alap ja it is mer te tõ aján lást, az irány el vet, a tá jé koz ta tót,
valamint a fel ügyelt in téz mé nyek és a pénz ügyi piac sze -
rep lõi ma ga tar tá sát ori en tá ló köz le ményt,

c) ki ad ja a Fel ügye let cél ja it, fel ada ta it, valamint a Fel -
ügye let ál tal kö ve tett ér té ke ket tar tal ma zó nyi lat ko za tot
(mis si on sta te ment), meg ha tá roz za a Fel ügye let stra té gi á -
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ját, szak mai po li ti ká it, vizs gá la ti prog ram ját, a fel ügye lé -
si/vizs gá la ti mód szer tant, valamint a Fel ügye let ki ad má -
nyo zá si rend jét,

d) meg ha tá roz za a Fel ügye let mun ka ter vét, amely tar -
tal maz za a Fel ügye le ti Ta nács ülés ter vét és a Fel ügye let
hi va ta li szer ve ze te mun ka ter vét,

e) kez de mé nye zi a Fel ügye let jog sza bály-mó do sí tá si
ja vas la ta it,

f) be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót a Fel ügye let hi va ta li
szer ve ze te te vé keny sé gé rõl,

g) gya ko rol ja a Fel ügye let ha tó sá gi jog kö re it, me lyek
gya kor lá sát – az ál ta la ki adott ki ad má nyo zá si rend ben –
át ru ház hat ja a fõ igaz ga tó ra, illetve a Fel ügye let hi va ta li
szer ve ze te más ve ze tõ jé re,

h) ha tás kö rei el lá tá sa so rán meg ha tá roz za
 1. a Fel ügye let al kal ma zot tai jut ta tá sá ra, elõ me ne -

te lé re és cím ado má nyo zá sá ra,
 2. a köz be szer zé si el já rás ha tá lya alá esõ gaz dál -

ko dá si kér dé sek re,
 3. a Fel ügye let bír ság ból szár ma zó be vé te lei fel -

hasz ná lá sá ra,
 4. az en ge dé lye zé si el já rás ra,
 5. az egyes vizs gá la tok ter ve zé sé re és ki vi te le zé -

sé re,
 6. az ügy fél szol gá lat ra és a pa nasz ke ze lés re,
 7. a Fel ügye let kom mu ni ká ci ó já ra és ar cu la tá ra,
 8. a fel ügyelt in téz mé nyek, sze mé lyek ál tal tel je sí -

ten dõ adat szol gál ta tás ra,
 9. a ha tá ro za tok ki ad má nyo zá sá ra, pos tá zá sá ra és

nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra,
10. a Fel ügye let ál tal ve ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tá -

sok ve ze té sé re,
11. a bel föl di és nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra,
12. a fel ügye le ti bel sõ sza bá lyo zó do ku men tu mok

ké szí té sé re és ki adá sá ra vo nat ko zó el já rás ren -
det,

13. a pro jekt ala pí tó do ku men tu ma, az ál lan dó bi -
zott ság ügy rend je, valamint a Köz szol gá la ti
sza bály zat tar tal mát,

i) meg ha tá roz za a nem zet kö zi, a kor mány za ti, a társ ha -
tó sá gi és a szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel fenn -
tar tott kap cso la tok – ezen be lül kü lö nö sen a meg ál la po dá -
sok, a kö te le zett ség vál la lá sok és jog sza bály-al ko tá si ja -
vas la tok – szak mai tar tal mát,

j) jó vá hagy ja a Bel sõ el len õr zé si fõ osz tály ve ze tõ je ál -
tal elõ ter jesz tett, a koc ká zat elem zés sel alá tá masz tott stra -
té gi ai és éves el len õr zé si ter vet, a Fel ügye let bel sõ el len õr -
zé si ké zi köny vét, a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály ve ze tõ je 
ál tal elõ ter jesz tett el len õr zé si ter vet,

k) meg ha tá roz za a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály fel ada ta -
it, be szá mol tat ja a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály ve ze tõ jét,
el ren de li a Bel sõ el len õr zé si fõ osz tály és a Szak mai el len õr -
zé si fõ osz tály ré szé re ese ti vagy cél vizs gá lat tar tá sát,

l) dönt pro jekt lét re ho zá sá ról, a Fel ügye le ti Ta nács
pro jek tet tá mo ga tó tag já nak (szpon zor) sze mé lyé rõl, a
pro jekt ered mé nyé nek el fo ga dá sá ról,

m) dönt fo gyasz tó vé del mi kam pány in dí tá sá ról,
n) vé le mé nye zi a Fel ügye let költ ség ve té sé nek fõbb

szá ma it, az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény sze rint a fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt
fel ada tok el lá tá sa so rán ho zott dön té sek ter ve ze tét,

o) vé le mé nye zi a pénz ügy mi nisz ter nek ké szí tett tá jé -
koz ta tó ter ve ze tét, a Kor mány nak ké szí tett be szá mo ló és
az éves je len tés ter ve ze tét,

p) vé le mé nye zi a ve ze tõi meg bí zá sok (be le ért ve a bi -
zott sá gi és pro jekt ve ze tõk meg bí zá sát is) adá sá ra, vissza -
vo ná sá ra vo nat ko zó fõ igaz ga tói dön té sek ter ve ze tét.

A Felügyeleti Tanács tagja

9.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja a Fel ügye le ti Ta nács ülé -
sén

a) ja vas la tot te het a na pi rend re, valamint ál lást fog lal -
hat az ülés ve ze té sé vel, jegy zõ köny ve zé sé vel kap cso la tos
kér dé sek ben,

b) in dít ványt nyújt hat be,
c) az in dít vá nyo zó hoz és a meg hí vot tak hoz kér dést te -

het fel, ész re vé telt te het és sa ját szak mai meg gyõ zõ dé sé -
nek meg fele lõen ál lást fog lal hat,

d) vé le mé nyét a jegy zõ könyv ben az el hang zot tak sze -
rint rög zít tet he ti, vagy azt írás ban a jegy zõ könyv höz füg -
ge lék ként csa tol hat ja,

e) ja vas la tot te het aján lás, az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze és a Fel ügye le ti Ta nács köz le mé nye ki adá sá ra,

f) ja vas la tot te het ha tá ro za ti ja vas lat sza va zás ra bo csá -
tá sá ra,

g) sza va z a ha tá ro za tok el fo ga dá sá nak tár gyá ban.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja
a) a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke ál tal meg ha tá ro zott mó -

don el lát ja a Fel ügye let kép vi se le tét,
b) a Fel ügye le ti Ta nács dön té se sze rint el lát ja egyes

pro jek tek szpon zo ri fel ada ta it,
c) ta nács ko zá si jog gal részt ve het a Fel ügye let mun ka -

ér te kez le tén, ve ze tõi ér te kez le tén, ál lan dó bi zott sá gá nak
ülé sén. A Fel ügye le ti Ta nács tag ja ta nács ko zá si joga gya -
kor lá sá nak tar tal má ról kö te les – kö vet ke zõ ülé sén – tá jé -
koz tat ni a Fel ügye le ti Ta ná csot.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács el nö két he lyet te sí tõ tag ja – a
7.  § d)–e) és g)–m) pont ja i ban fog lalt fel ada tok ki vé te lé -
vel – el lát ja a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke fel adat kö ré be tar -
to zó ha laszt ha tat lan fel ada to kat, valamint jó vá hagy ja a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke ki kül de té sét.

A fõigazgató

10.  §

A fõ igaz ga tó
a) a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek irá nyí tá sa alatt a

jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek meg -
fele lõen ve ze ti a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze tét,
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b) biz to sít ja a Fel ügye let szer ve ze té nek ha té kony mû -
kö dé sét,

c) a Fel ügye le ti Ta nács tag já hoz ha son ló an – a 9.  §
(1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fog lal tak sze rint – ta nács ko -
zá si jog gal részt vesz a Fel ügye le ti Ta nács ülé se in,

d) fe le lõs a Fel ügye le ti Ta nács ha tá ro za ta i nak elõ ké -
szí té sé ért és a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ért,

e) gya ko rol ja a Fel ügye let al kal ma zot tai fe let t a mun -
kál ta tói jo go kat a 7.  § k) és n) pont já nak figye lembe véte -
lével az ál ta la ki adott ren del ke zé sek sze rint,

f) rend sze re sen be szá mol tat ja a fõ igaz ga tó-he lyet test,
az ille té kes fõ igaz ga tó-he lyet tes tá jé koz ta tá sa mel lett az
ügy ve ze tõ igaz ga tót, az igaz ga tót, valamint a köz vet len
irá nyí tá sa alá tar to zó hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ it,

g) meg ha tá roz za a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te ve ze -
tõi he lyet te sí té sé nek rend jét,

h) jó vá hagy ja a Fel ügye let mun ka vál la ló já nak kül föl di
ki kül de té sét, a fõ igaz ga tó-he lyet tes bel föl di ki kül de té sét,

i) dönt a pro jekt és az ál lan dó bi zott ság ve ze tõ jé nek és
tag já nak sze mé lyé rõl,

j) ja vas la tot tesz a Fel ügye let mun kat er ve ter ve ze té re,
meg ál la pít ja a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te mun ka ter vé -
ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos te en dõ ket, a
Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te ál tal el vég zen dõ fel ada tok -
kal kap cso la tos bel sõ mun ka meg osz tás rend jét,

k) fe le lõs az össze fér he tet len sé gi, a ti tok tar tá si, az adat -
vé de lem re és az ér ték pa pír-tu laj don ra vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá ért,

l) a Fel ügye let gaz dál ko dá sá nak fo lya ma tá ra – ter ve -
zés, vég re haj tás, be szá mo lás – és sa já tos sá ga i ra te kin tet tel
ki ala kít ja, mû köd te ti és fej lesz ti a FEUVE rend szert,

m) a koc ká za ti té nye zõk figye lembe véte lével vég zi a
koc ká zat elem zést és mû köd te ti a koc ká zat ke ze lé si rend -
szert,

n) a gaz da sá gi ve ze tõn ke resz tül irá nyít ja a Fel ügye let
gaz dál ko dá sát, ezen be lül kü lö nö sen

1. össze ál lít ja a költ ség ve tés, a be szá mo ló és a zár -
szám adás ter ve ze tét, azt a gaz da sá gi ve ze tõ vel
együtt alá írá sá val el lát ja, és jó vá ha gyás ra be -
nyújt ja a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek,

2. vég re hajt ja az in téz mé nyi ha tás kör be tar to zó elõ -
irány zat-mó do sí tá so kat,

3. a Fel ügye let ne vé ben, annak fel ada tai el lá tá sa
(vég re haj tá sa) so rán, a gaz da sá gi ve ze tõ el len -
jegy zé se mel lett fi ze té si vagy más tel je sí té si kö -
te le zett sé get vál lal,

4. jo go sult a ki adás tel je sí té sé nek, a be vé tel be -
szedésének vagy el szá mo lá sá nak el ren de lé sé re
(utal ványozásra),

5. a kö te le zett ség vál la lás és utal vá nyo zás jo gát a
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével
uta sí tás ban rög zí tett fel té te lek sze rint írás ban át -
ru ház hat ja,

o) biz to sít ja a bel sõ el len õr zé si rend szer rel, a ti tok vé -
de lem mel, az adat vé de lem mel, to váb bá a tûz- és mun ka vé -
de lem mel össze füg gõ fel ada tok el vég zé sé nek fel té te le it,

p) irá nyít ja a köz be szer zé si fel ada tok el lá tá sát,
q) fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben uta sí tást és kör le ve let

ad ki,
r) ki ad má nyo zá si jo got gya ko rol,
s) dönt a jut ta tá si, az elõ me ne te li és a címadományo -

zási ügyek ben,
t) a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke egy ide jû tá jé koz ta tá sa

mel lett el ren de li a Bel sõ el len õr zé si fõ osz tály ré szé re ese ti
vagy cél vizs gá lat tar tá sát, valamint kez de mé nye zi a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ké nél a Szak mai el len õr zé si fõ osz tály
ré szé re ese ti vagy cél vizs gá lat el ren de lé sét,

u) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog -
szabály a ha tás kö ré be utal.

A fõigazgató-helyettes

11.  §

A fõ igaz ga tó-he lyet tes
a) a fõ igaz ga tó irá nyí tá sa alatt a jog sza bá lyok nak és a

szak mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen ve ze ti a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott hi va ta li
szer ve ze ti egy sé ge ket, biz to sít ja az ál lan dó bi zott ság és a
pro jekt mû kö dé sé nek szak mai fel té te le it,

b) a fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott rend ben he lyet te sí ti 
a fõ igaz ga tót,

c) meg ál la pít ja a Fel ügye let hi va ta la szer ve ze te mun -
ka ter vé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos te en -
dõ ket, a ve ze té se alá tar to zó hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek
ál tal el vég zen dõ fel ada tok kal kap cso la tos bel sõ mun ka -
meg osz tást,

d) ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó nak a Fel ügye let mun ka -
ter vé nek össze ál lí tá sá ra, szer ve zi a Fel ügye let hi va ta li
szer ve ze te mun ka ter vé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val
kap cso la tos te en dõ ket, a ve ze té se alá tar to zó hi va ta li szer -
ve ze te ál tal el vég zen dõ fel ada tok kal kap cso la tos bel sõ
mun ka meg osz tás rend jét,

e) fe le lõs a Fel ügye le ti Ta nács ha tá ro za tai és a fõ igaz -
ga tói uta sí tá sok vég re haj tá sá ért,

f) a vo nat ko zó uta sí tás sze rint ki ad má nyo zá si, mun kál ta -
tói, utal vá nyo zá si és kö te le zett ség vál la lá si jo got gya ko rol,

g) rend sze re sen be szá mol tat ja az irá nyí tá sa alá tar to zó
ügy ve ze tõ igaz ga tó kat és hi va ta li szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ ket,

h) jó vá hagy ja a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé -
lyek bel föl di ki kül de té sét,

i) ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó nak szak mai tré ning tar -
tal má ra.

A Felügyelet további vezetõi

12.  §

(1) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás -
sal a fõ igaz ga tó vagy az ille té kes fõ igaz ga tó-he lyet tes irá -
nyí tá sa alatt

a) ve ze ti a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott fõ osz tá lyo kat,
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b) meg ál la pít ja a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te mun ka ter -
vé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos te en dõ ket, a
ve ze té se alá tar to zó hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek ál tal el vég -
zen dõ fel ada tok kal kap cso la tos bel sõ mun ka meg osz tást,

c) a vo nat ko zó el já rás rend, uta sí tás sze rint ki ad má nyo -
zá si, mun kál ta tói, utal vá nyo zá si és kö te le zett ség vál la lá si
jo got gya ko rol,

d) a fe let tes ve ze tõ uta sí tá sa i nak meg fele lõen biz to sít ja 
az ál lan dó bi zott ság és a pro jekt mû kö dé sé nek szak mai
fel té te le it,

e) a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ben szol gá la ti úton
ja vas la tot tesz szak mai tré ning tar tal má ra,

f) jó vá hagy ja a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé -
lyek bel föl di ki kül de té sét.

(2) A stra té gi ai igaz ga tó fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás sal a 
fõ igaz ga tó irá nyí tá sa alatt el lát ja a 29.  § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(3) A jogi igaz ga tó fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás sal a fõ -
igaz ga tó irá nyí tá sa alatt el lát ja a 29.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(4) A fõ osz tály ve ze tõ
a) a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek

meg fele lõen – a fõ igaz ga tó tól, az ille té kes fõ igaz ga tó-he -
lyet tes tõl, vagy az ille té kes ügy ve ze tõ igaz ga tó tól ka pott
uta sí tás és irány mu ta tás alap ján – ve ze ti a fõ osz tály mun -
ká ját, biz to sít ja az ál lan dó bi zott ság és a pro jekt mû kö dé -
sé nek szak mai fel té te le it,

b) a vo nat ko zó el já rás rend, uta sí tás sze rint ki ad má nyo -
zá si, mun kál ta tói, utal vá nyo zá si és kö te le zett ség vál la lá si
jo got gya ko rol,

c) meg ál la pít ja a Fel ügye let hi va ta la szer ve ze te mun -
ka ter vé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos te en -
dõ ket, a fõ osz tály ál tal el vég zen dõ fel ada tok kal kap cso la -
tos bel sõ mun ka meg osz tást,

d) jó vá hagy ja a fõ osz tály mun ka tár sa i nak bel föl di ki -
kül de té sét.

(5) Az osz tály ve ze tõ
a) a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek

meg fele lõen – a fõ osz tály ve ze tõ tõl vagy az ille té kes fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes tõl ka pott uta sí tás és irány mu ta tás
alap ján – ve ze ti az osz tály mun ká ját,

b) meg ha tá roz za az ügy in té zõk, ügy ke ze lõk és fi zi kai
al kal ma zot tak rész le tes fel ada ta it, köz vet le nül irá nyít ja és
ellen õr zi a fel ada tok vég re haj tá sát,

c) mun ka kö ri le írá sá nak meg fele lõen ügy in té zõi mun -
kát is vé gez.

13.  §

A fõ igaz ga tó szak mai ta nács adói, illetve szak mai fõ ta -
nács adói cí met ado má nyoz hat a Ktv. ren del ke zé se i ben
fog lalt fel té te lek kel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ nek. Az ado -
má nyoz ha tó két fé le cím együt te sen nem ha lad hat ja meg a
Fel ügye let fel sõ fo kú vég zett sé gû köz tiszt vi se lõi lét szá má -
nak 35 szá za lé kát.

Az ügyintézõ

14.  §

Az ügy in té zõ
a) a fe let tes ve ze tõ tõl ka pott uta sí tás és irány mu ta tás

alap ján el lát ja a mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott,
illetve fe let te sei ál tal ese ten ként vagy idõ sza ko san a fel -
adat kö ré be utalt fel ada tot,

b) gon dos ko dik a fel adat kö ré be tar to zó ügy ér de mi
dön tés re való elõ ké szí té sé rõl, valamint a vég re haj tás meg -
szer ve zé sé rõl.

Az ügykezelõ és a fizikai alkalmazott

15.  §

(1) Az ügy ke ze lõ a fe let tes ve ze tõ tõl ka pott uta sí tás és
irány mu ta tás alap ján el lát ja a mun ka kö ri le írás ban meg ha tá -
ro zott, illetve fe let te sei ál tal ese ten ként vagy idõ sza ko san a
fel adat kö ré be utalt ügy vi te li, ad mi niszt rá ci ós fel ada tot.

(2) A fi zi kai al kal ma zott a fe let tes ve ze tõ tõl ka pott uta -
sí tás alap ján el lát ja a mun ka kö ri le írás ban meg ál la pí tott
fel ada ta it.

III. Fejezet

A FELÜGYELET MÛKÖDÉSE

A Felügyelet mûködésének általános szabályai

16.  §

(1) A Fel ügye let mû kö dé sét a jog sza bá lyok, az ál lam i
irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei, az ala pí tó ok irat, a szer ve ze -
ti és mû kö dé si sza bály zat, a Fel ügye let cél ja it, fel ada ta it,
valamint a Fel ügye let ál tal kö ve tett ér té ke ket tar tal ma zó
nyi lat ko zat (mis si on sta te ment), a Pénz ügyi Szer ve ze tek
Ál la mi Fel ügye le té nek stra té gi á ja, a Fel ügye let mun kat er -
ve és a Fel ügye let bel sõ sza bá lyo zó do ku men tu mai ha tá -
roz zák meg.

(2) A ve ze tõ, az ügy in té zõ, az ügy ke ze lõ és a fi zi kai al -
kal ma zott rész le tes fel ada ta it a mun ka kö ri le írás tar tal -
maz za, mely nek tar tal mi kö ve tel mé nye it a fõ igaz ga tói uta -
sí tás ban ki adott Köz szol gá la ti Sza bály zat ha tá roz za meg.

(3) A Fel ügye let mû kö dé se a ha tás kö rök és te vé keny sé -
gek jog sza bály sze rû és ha té kony gya kor lá sán, a Fel ügye -
le ten be lü li ha té kony in for má ció áram lás biz to sí tá sán az
in for má ció át adás, a fel adat-meg ha tá ro zás és az ellen õr zés, 
be szá mol ta tás in téz mé nye sí té sén ala pul.

(4) A Fel ügye let mû kö dé se te kin te té ben ve ze tõ nek mi nõ -
sül nek: a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, a Fel ügye le ti Ta nács
tag jai, a fõ igaz ga tó, a fõ igaz ga tó-he lyet te sek, az ügy ve ze tõ
igaz ga tók, a stra té gi ai igaz ga tó, a jogi igaz ga tó, a fõ osz tály -
ve ze tõk, a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek és az osz tály ve ze tõk.

(5) A Fel ügye let va la mennyi ve ze tõ je és mun ka tár sa
kö te les biz to sí ta ni a Fel ügye le ten be lü li ha té kony in for -
má ció áram lást, így kü lö nö sen
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a) a Fel ügye let va la mennyi ve ze tõ je kö te les a ve ze té se
alatt álló mun ka tár sa kat ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni min -
den olyan tu do má sá ra ju tott vagy ren del ke zé sé re álló
szak mai in for má ci ó ról, mely nek to vább adá sát a fe let tes
ve ze tõ in do kol tan nem til tot ta meg. Az in for má ció át adás
ti lal mát el ren de lõ ve ze tõ a ti la lom in do kolt sá gá ról kö te les
fe let tes ve ze tõ jét ha la dék ta la nul ér te sí te ni,

b) a Fel ügye let min den ve ze tõ je fe le lõs azért, hogy a
tu do má sá ra ju tott vagy ren del ke zé sé re álló lé nye ges szak -
mai in for má ci ót, ada tot, amely a mun ka vég zés szem pont -
já ból a sa ját hi va ta li szer ve ze ti egy sé gén túl mu ta tó je len -
tõ sé gû, ha la dék ta la nul szó ban, illetve el fo gad ha tó idõ tá -
von be lül írás ban, elekt ro ni kus for má ban a szer ve ze ti fel -
épí tés tõl füg get le nül min den érin tett hi va ta li szer ve ze ti
egy ség tu do má sá ra hoz zon.

(6) A Fel ügye le ti Ta nács ülé se, a ve ze tõi ér te kez let, az
össze vont mun ka ér te kez let, a mun ka cso port, a pro jekt és
az ál lan dó bi zott ság a dön té sek meg ala po zott sá gá nak nö -
ve lé sé re, az in for má ció áram lás ha té kony sá gá nak biz to sí -
tá sá ra is hi va tott tes tü let.

17.  §

(1) A Fel ügye let bel sõ sza bá lyo zó do ku men tu mai: a
Fel ügye le ti Ta nács ügy rend je, a Fel ügye le ti Ta nács ha tá -
ro za ta, a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke uta sí tá sa, a Fel ügye le ti 
Ta nács el nö ke kör le ve le, a fõ igaz ga tói uta sí tás és a fõ igaz -
ga tó kör le ve le.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya it ügy rend ben ha tá roz za meg.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács ha tás kö ré ben el jár va ülé sén
ha tá ro za tot hoz.

(4) A fõ igaz ga tó uta sí tás ban adja ki kü lö nö sen a Hi va tal 
mû kö dé sét sza bá lyo zó el já rás ren de ket, a fõ osz tá lyo kon
be lül lét re ho zott osz tá lyok fel adat- és ha tás kö rét, a pro jekt
ala pí tó do ku men tu mát, az ál lan dó bi zott ság ügy rend jét, a
Köz szol gá la ti sza bály za tot, a Gaz da sá gi fõ osz tály ügy -
rend jét és a jog sza bály ál tal kö te le zõ en ki adan dó sza bály -
za to kat.

(5) Fõ igaz ga tói uta sí tás ki adá sá ra – be le ért ve annak
mó do sí tá sát és vissza vo ná sát is – a ve ze tõi ér te kez let tag ja
te het ja vas la tot.

(6) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, illetve a fõ igaz ga tó a
Fel ügye let te vé keny sé gé vel kap cso la tos ve ze tõi kö ve tel -
mé nye it, illetve egyes dön té se it kör le vél ben te szi köz zé. A 
kör le vél cím zett je i nek kö rét a kör le vél ki adó ja ha tá roz za
meg.

A kiadmányozási jog és a kiadmányozás rendje,
 a szolgálati út

18.  §

(1) A ki ad má nyo zá si jog az ügy ben tör té nõ ér de mi dön -
tés re ad fel ha tal ma zást. A ki ad má nyo zás ra jo go sult dön té -

sét az elõ ké szí té s el len õr zé se után, a ka pott in for má ci ók
alap ján, tör vényes jog kö ré ben el jár va, a meg ál la pí tott ha -
tár idõ ben hoz za meg.

(2) A ki ad má nyo zá si jog ma gá ban fog lal ja
a) az ér de mi dön tés meg ho za ta lá nak és a dön tés alap -

ján, illetve az zal kap cso lat ban szü le tett do ku men tum alá -
írá sá nak, valamint

b) az in téz ke dé sek jó vá ha gyá sá nak
jo gát.

(3) A ki ad má nyo zá si jog jo go sult ja a dön tés meg ho za ta -
la so rán a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke ne vé ben jár el.

(4) A ki ad má nyo zás ra elõ ké szí tett ügy ira to kat szol gá la -
ti úton kell a ki ad má nyo zás ra jo go sult elé ter jesz te ni. A
szol gá la ti út az irá nyí tá si-ve ze té si jog gya kor lá sá val egye -
zik meg. Ki vé te le sen sür gõs eset ben a dön tés elõ ké szí tõ je
köz vet le nül is for dul hat a ki ad má nyo zó hoz a köz vet len fe -
let tes egy ide jû – en nek le he tet len sé ge ese tén utó la gos – tá -
jé koz ta tá sa mel lett.

(5) A Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te ál tal elõ ké szí tett
ügy ira to kat a fõ igaz ga tó ter jesz ti a Fel ügye le ti Ta nács,
illetve a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke elé. Az ira tot úgy kell a
ki ad má nyo zás ra jo go sult nak elõ ter jesz te ni, hogy az a dön -
tés hez szük sé ges min den tényt, ada tot, kö rül ményt, dön té -
si le he tõ sé get tar tal maz zon, valamint – az ügy in té zé si ha -
tár idõ re fi gye lem mel – kel lõ idõ áll jon ren del ke zé sé re a
meg ala po zott dön tés ho za tal hoz.

(6) A nem zet kö zi, a kor mány za ti, a társ ha tó sá gi és a
szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel fenn tar tott kap -
cso la tok ban ke let ke zõ ira tok, a bel sõ és a kül sõ kom mu ni -
ká ci ó ban ke let ke zõ ira tok, illetve egye di ügyek kel kap cso -
la tos ira tok (kí sé rõ le vél, meg hí vó stb.) a fel ada tot meg ha -
tá ro zó ve ze tõ uta sí tá sá ra köz vet le nül a ki ad má nyo zás ra
jo go sult elé ter jeszt he tõk a szol gá la ti út ban meg ha tá ro zott
fe let tes ve ze tõk egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett.

A Felügyelet munkaterve

19.  §

(1) A Fel ügye let mun ka ter vét a Fel ügye le ti Ta nács egy
nap tá ri évre üte me zi, és fél éven te ak tu a li zál ja.

(2) A Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te mun kat er ve tar tal -
maz za a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó pri o ri tá so kat, az el vég -
zen dõ fel ada to kat, a lét re ho zan dó pro jek te ket, a dön tés
mód ját, a fel adat el vég zé sé ért, illetve a dön tés elõ ké szí té -
sé ért fe le lõs hi va ta li szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sét és a
fel adat vég re haj tá sá nak ha tár ide jét.

A belsõ ellenõrzési rendszer

20.  §

(1) A bel sõ el len õr zé si rend szer a füg get le ní tett bel sõ
el len õr zés bõl, a szak mai el len õr zés bõl, valamint a fo lya -
mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zés bõl
áll.
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(2) A Bel sõ el len õr zé si fõ osz tály te vé keny sé ge so rán
sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény-el -
len õr zé se ket, illetve in for ma ti kai rend szer el len õr zé se ket
vé gez. A vizs gá la tok ta pasz ta la tai alap ján a Bel sõ el len õr -
zé si fõ osz tály aján lá so kat és ja vas la to kat fo gal maz meg a
koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té sé re, ki kü -
szö bö lé sé re.

(3) A Szak mai el len õr zé si fõ osz tály te vé keny sé ge ki ter -
jed a Fel ügye let szak mai te vé keny sé gé nek utó la gos sza -
bály sze rû sé gi és meg fe le lõ sé gi szem pon tú el len õr zé sé re.
A Szak mai el len õr zé si fõ osz tály vizs gál ja a nem zet kö zi,
ha zai, illetve a Fel ügye le ti Ta nács ál tal jó vá ha gyott szak -
mai stan dar dok ér vé nye sü lé sét a fel ügye le ti mun ká ban, és
a vizs gá lat ta pasz ta la tai alap ján in téz ke dé se ket kez de mé -
nyez, ja vas la to kat fo gal maz meg a Fel ügye le ti Ta nács
 számára.

(4) A ve ze tõi és mun ka fo lya mat ba épí tett ellen õr zés a
Fel ügye let szak mai te vé keny sé gé nek szak te rü le ten kén ti
fo lya ma tos, üte me zett el len õr zé sé re ter jed ki, kü lö nös te -
kin tet tel a szak mai mun ka sza bály sze rû sé gé re, meg fe le lõ -
sé gé re, a bel sõ sza bá lyo zó do ku men tu mok, fõ igaz ga tói
uta sí tá sok be tar tá sá ra, az ellen õr zés ta pasz ta la ta i nak hasz -
no su lá sá ra. A ve ze tõi és mun ka fo lya mat ba épí tett ellen õr -
zés rész le tes fel ada ta it a bel sõ sza bá lyo zá si rend szer alap -
ján ki adott uta sí tá sok, valamint el len õr zé si nyom vo na lak,
to váb bá az érin tett köz tiszt vi se lõk/mun ka vál lalók mun ka -
kö ri le írá sai tar tal maz zák.

(5) A Pénz ügy mi nisz té rium El len õr zé si fõ osz tá lya – az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és a
költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. ren de let alap ján, a Pénz ügy mi nisz té rium
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint – a Fel ügye let
kül sõ el len õr zé si szer ve.

A Felügyelet gazdálkodásának feltételrendszere

21.  §

(1) A Fel ügye let nek az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló kor mány ren de let sze rin ti gaz da sá gi ve ze tõ je a
Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ je, aki a mû kö dés sel össze füg -
gõ gaz dál ko dá si és pénz ügyi fel ada tok te kin te té ben a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ke, illetve a fõ igaz ga tó he lyett ese ti -
leg el jár. A fõ igaz ga tó el lát ja mind azon fel ada to kat, ame -
lye ket az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény és az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let a költ -
ség ve té si szerv, illetve annak ve ze tõ je ha tás kö ré be utal.

(2) A gaz da sá gi ve ze tõ fe le lõs azon fel ada tok meg fe le lõ 
el lá tá sá ért, me lye ket a vo nat ko zó jog sza bá lyok az ön -
állóan gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz da sá gi szer ve ze -
te ré szé re elõ ír nak.

A Felügyeleti Tanács mûködésének általános szabályai

22.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács szük ség sze rint, de leg alább
ha von ta ülést tart. A Fel ügye le ti Ta nács ha tás kö re it ülé sen
gya ko rol ja.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács ülés ter vé tõl el té rõ en a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ke ülést hív hat össze sa ját ha tás kö ré -
ben el jár va és a Fel ügye le ti Ta nács tag ja, illetve a fõ igaz -
ga tó ja vas la tá ra. A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke kö te les az
ülést össze hív ni, ha azt – a na pi rend meg je lö lé sé vel – a
Fel ügye le ti Ta nács két tag ja együt te sen, illetve a fõ igaz ga -
tó és a Fel ügye le ti Ta nács tag ja együt te sen kéri.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács ülé se ha tá ro zat ké pes sé gé hez
leg alább há rom tag je len lé te és sza va za ta szük sé ges. A
Fel ügye le ti Ta nács ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy sze -
rû sza va zat több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, tá vol lé te ese tén a Fel ügye le ti
Ta nács tag jai kö zül az ülés ve ze té sé vel ál ta la meg bí zott
sze mély (el nök he lyet tes) sza va za ta dönt.

(4) A Fel ügye le ti Ta nács ülé sén a Fel ügye le ti Ta nács el -
nö ke, tag ja, a fõ igaz ga tó vagy a he lyet te sí té sé vel meg bí -
zott sze mély, valamint a meg hí vó ban meg je lölt sze mé lyek 
ve het nek részt. A fõ igaz ga tó-he lyet te sek – a Fel ügye le ti
Ta nács el nö ké nek el len ke zõ ér tel mû dön té sé nek hi á nyá -
ban – a Fel ügye le ti Ta nács ülé sé re ál lan dó meg hí vás sal
ren del kez nek. Zárt ülé sen csak a Fel ügye le ti Ta nács el nö -
ke, tag ja és a fõ igaz ga tó vagy a he lyet te sí té sé vel meg bí zott 
sze mély ve het részt.

(5) A Fel ügye le ti Ta nács ülé sé rõl jegy zõ könyv ké szül.

A Felügyelet döntés-elõkészítõ testületei

23.  §

(1) A ve ze tõi ér te kez let a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te
dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te, amely biz to sít ja a Fel ügye let
mû kö dé sé vel kap cso la tos in for má ci ók meg osz tá sát, dön -
té sek elõ ké szí té sét, fel ada tok meg ha tá ro zá sát és szá mon -
ké ré sét. A ve ze tõi ér te kez let tár gyal ja kü lö nö sen a mun ka -
terv és a bel sõ sza bá lyo zó do ku men tu mok ter ve ze tét, a
költ ség ve té si ter ve zést, a ja va dal ma zá si és sze mé lyi jut ta -
tá si ja vas la to kat, illetve a Fel ügye le ti Ta nács ülé sé re be -
nyúj tan dó elõ ter jesz tések és tá jé koz ta tók ter ve ze tét.

(2) A ve ze tõi ér te kez le tet a fõ igaz ga tó, tá vol lé té ben az
ál ta la ki je lölt fõ igaz ga tó-he lyet tes ve ze ti. Tag jai a fõ igaz -
ga tó-he lyet tes, az ügy ve ze tõ igaz ga tó (tá vol lé té ben az õt
he lyet te sí tõ sze mély) a stra té gi ai igaz ga tó, a jogi igaz ga tó,
a gaz da sá gi ve ze tõ, a Hu mán po li ti kai fõ osz tály ve ze tõ je és 
a saj tó szó vi võ, vagy ezek he lyet te sí té sé re ki je lölt sze mé -
lyek. A ve ze tõi ér te kez let ve ze tõ je a ve ze tõi ér te kez let re
más sze mélyt is meg hív hat.

(3) Ve ze tõi ér te kez le tet szük ség sze rint, de leg alább ha -
von ta kell tar ta ni.

24.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, illetve a fõ igaz ga tó a
Fel ügye let al kal ma zot ta i nak rész vé te lé vel éven te mun ka -
ér te kez le tet tart (éves mun ka ér te kez let).
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(2) Az éves mun ka ér te kez let ve ze tõ je összeg zi az el -
múlt idõ szak ban vég zett mun kát, ki je lö li a kö vet ke zõ idõ -
szak fõ fel ada ta it.

25.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, a fõ igaz ga tó, a fõ igaz -
ga tó-he lyet tes, az ügy ve ze tõ igaz ga tó, a stra té gi ai igaz ga tó 
és a jogi igaz ga tó több hi va ta li szer ve ze ti egy ség fel adat -
kö rét érin tõ, ese ti fel adat el vég zé sé re mun ka cso por tot
hoz hat lét re. A mun ka cso port lét re ho zá sá ra irá nyuló dön -
tés ben meg kell ha tá roz ni a mun ka cso port fel ada ta it, ve ze -
tõ jét és mû kö dé sé nek rend jét.

(2) A mun ka cso port tag ja it a he lyet te sí té sük re egyéb -
ként jo go sult sze mély he lyet te sít he ti.

A Felügyelet döntéstámogató testületei

26.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács a Fel ügye let stra té gi á ja meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben, több hi va ta li szer ve ze ti egy sé get érin tõ fel -
adat ha té kony el vég zé se ér de ké ben pro jek tet hoz hat lét re. A
pro jekt ala pí tó do ku men tu ma a Fel ügye let szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá tól el té rõ ha tás kö rö ket ál la pít hat meg.

(2) A pro jekt hez a Fel ügye le ti Ta nács – tag jai kö zül –
szpon zort je löl het ki. A szpon zor a Fel ügye let stra té gi á já nak
való meg fe le lés szem pont já ból fi gye lem mel kí sé ri és fo lya -
ma to san ér té ke li a pro jekt ala ku lá sát, a Fel ügye le ti Ta nács
ülé sén leg alább fél éven te be szá mol a pro jekt mû kö dé sé rõl.

27.  §

(1) Az ál lan dó bi zott ság a hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek
kö zöt ti ko or di ná ci ós és szak mai dön tés-elõ ké szí tõ fel ada -
to kat el lá tó tes tü let, amely több hi va ta li szer ve ze ti egy sé -
get érin tõ szak mai kér dé sek kel fog lal ko zik.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács ülé sé re be nyúj tott in dít vá nyo -
kat az ille té kes bi zott ság vé le mé nyez he ti. Az adott ügy ben 
ille té kes bi zott sá go kat a fõ igaz ga tó je lö li ki.

(3) Az ál lan dó bi zott ság in do ko lás sal el lá tott vé le ményt 
fo gal maz meg az elé ter jesz tett ügy el dön té sé rõl, illetve a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke és a fõ igaz ga tó ké ré sé re egye di
ta nács adást vé gez.

(4) Az ál lan dó bi zott ság tag jai szak ér tõ ként, és nem az
adott hi va ta li szer ve ze ti egy ség kép vi se lõ je ként vesz nek
részt az ál lan dó bi zott ság mun ká já ban. Az ál lan dó bi zott ság
meg ha tá ro zott fel ada tok ra al bi zott sá go kat hoz hat lét re.

IV. Fejezet

A FELÜGYELET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Felügyelet létszámkerete

28.  §

A Fel ügye let lét szám ke re te 504 fõ, 2007. de cem ber 31.
nap já tól 478 fõ.

A Felügyeleti Tanács elnöke közvetlen irányítása alatt
álló hivatali szervezeti egységek

29.  §

(1) A Fel ügye le ti Ta nács tit kár sá ga a Fel ügye le ti ta nács
el nö ke és to váb bi tag jai, mint ál lam i ve ze tõk te vé keny sé -
gét se gí tõ hi va ta li szer ve ze ti egy ség, en nek ke re té ben

a) szer ve zi a Fel ügye le ti Ta nács ülé se it, ve ze ti a jegy -
zõ köny vet és in téz ke dik a dön tés sze rin ti nyil vá nos ság ra
ho za tal ról,

b) a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek út mu ta tá sa alap ján
ko or di nál ja a Fel ügye let kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ci ó ját,

c) ön ál ló je len té se ket, anya go kat ké szít a Fel ügye le ti
Ta nács el nö ke ál tal meg ha tá ro zott té mák ban, a Fel ügye le ti 
Ta nács ál tal meg adott szem pon tok sze rint el ké szí ti a Fel -
ügye le ti Ta nács mû kö dé sé vel kap cso la tos do ku men tu mok 
– így kü lö nö sen az ügy rend és az ülés terv – ter ve ze tét,

d) elõ ké szí ti és gon doz za a Fel ügye le ti Ta nács,
valamint a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke nem zet kö zi és kor -
mány za ti kap cso la ta it,

e) gon dos ko dik a Fel ügye le ti Ta nács, a fõ igaz ga tó és a
Hi va tal kö zöt ti in for má ció áram lás ról,

f) nyil ván tart ja a Fel ügye le ti Ta nács ha tá ro za ta it, a Fel -
ügye le ti Ta nács el nö ke dön té se it és fi gye lem mel kí sé ri
azok vég re haj tá sát,

g) vég zi a Fel ügye le ti Ta nács ülé sei, valamint a Fel -
ügye le ti Ta nács tag jai ira ta i nak ik ta tá sát, irat tá ro zá sát,

h) szer ve zi a Fel ügye le ti Ta nács szak mai kon zul tá ci ó it, 
szük ség sze rint ve ze ti a jegy zõ köny vet,

i) ko or di nál ja a fõ igaz ga tó ál tal a Fel ügye le ti Ta nács,
illetve a Fel ügye le ti Ta nács tag ja ré szé re biz to sí tott szak -
mai, tech ni kai tá mo ga tást.

(2) A Szak mai el len õr zé si fõ osz tály
a) te vé keny sé gét az el len õr zé si stan dar dok, a szak mai

el len õr zé si ve ze tõ ál tal ki dol go zott, a fõ igaz ga tó egyet ér -
té sé vel és a Fel ügye le ti Ta nács ál tal jó vá ha gyott el len õr zé -
si terv sze rint vég zi,

b) vizs gál ja és ér té ke li a le zárt fel ügye le ti vizs gá la to -
kat, el já rá so kat sza bály sze rû sé gi, meg fe le lõ sé gi és tel jes -
sé gi szem pont ból,

c) vizs gál ja a nem zet kö zi, ha zai, illetve a Fel ügye le ti
Ta nács ál tal jó vá ha gyott szak mai stan dar dok ér vé nye sü lé -
sét a fel ügye le ti mun ká ban,

d) a le zárt vizs gá la tok elem zé se alap ján ja vas la to kat
fo gal maz meg, ame lye ket a fõ igaz ga tó vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel az Fel ügye le ti Ta nács hagy jóvá,

e) az egyes vizs gá la tok kap csán a Fel ügye let más te rü -
le tei szá má ra szak mai ja vas la to kat, aján lá so kat ké szít,

f) a jó vá ha gyott ja vas la tok alap ján ké szült in téz ke dé si
ter vek vég re haj tá sát utó el len õr zés ke re té ben vizs gál ja.

(3) A Gaz da sá gi fõ osz tály a Fel ügye let gaz dál ko dá sá -
nak szer ve ze te. A Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek irá nyí tá si
joga a gaz da sá gi ve ze tõ meg bí zá sá ra és fel men té sé re,
illetve meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ra, valamint az ál lam -
ház tar tás ról  szóló tör vény sze rint a fe je zet fel ügye le tét el -
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lá tó szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt, költ ség ve tés-ter -
ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si és el len õr zé si kö te le zett sé -
gé re ter jed ki.

A fõigazgató közvetlen irányítása alatt álló
hivatali szervezeti egységek

Stratégiai kabinet

30.  §

(1) A Stra té gi ai ka bi net tag jai a stra té gi ai igaz ga tó, a
jogi igaz ga tó, a stra té gi ai, fel ügye lõi-koc ká zat ér té ke lé si,
jogi, IT-, saj tó kom mu ni ká ci ós és biz ton sá gi szak ér tõk. A
Stra té gi ai ka bi net tag ja it a fõ igaz ga tó köz vet le nül irá nyít -
ja, és szak te rü le tü kön ön ál ló an jár nak el.

(2) A Stra té gi ai ka bi net

a) biz to sít ja és fo lya ma to san kont rol lál ja a fel ügye le ti
szak mai mun ka mi nõ sé gét,

b) a fõ igaz ga tó fel ha tal ma zá sa alap ján ko or di nál ja és
fel ügye li a Fel ügye let stra té gi á já ban meg fo gal ma zott cé -
lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben el in dí tott pro jek te ket,

c) a fõ igaz ga tó jó vá ha gyá sá val az éves terv, a sa ját kez -
de mé nye zé se, illetve a fõ igaz ga tó egye di fel ha tal ma zá sa
alap ján mi nõ ség biz to sí tá si fel ada to kat lát el,

d) jo go sult az egyes fel ügye le ti ügyek ben köz vet le nül
részt ven ni, el já rá so kat, fo lya ma to kat, mód sze re ket ér té -
kel ni, meg vizs gál ni és ja vas la to kat meg fo gal maz ni a Fel -
ügye let szak mai mun ká ja szín vo na lá nak nö ve lé se ér de ké -
ben,

e) biz to sít ja, hogy a Fel ügye le ten egy sé ges koc ká za ti
ala pú fel ügye lés ér vé nye sül jön,

f) a Fel ügye let te vé keny sé gé rõl ne gyed éven te be szá -
mo lót ké szít a Fel ügye le ti Ta nács ré szé re,

g) el já rást kez de mé nyez a fõ igaz ga tó nál, ha olyan in -
for má ci ók bir to ká ba jut, me lyek nem egy sé ges fel ügye le ti
gya kor lat ra, nem meg fele lõen ke zelt – akár bel sõ mû kö dé -
si, akár kül sõ, a pénz ügyi rend szert vagy annak egyes in -
téz mé nyét érin tõ – koc ká za tok ra utal nak,

h) ke re tén be lül mû kö dik a Jogi osz tály, a Szer ve zet fej -
lesz té si és köz pon ti tit kár sá gi osz tály és a Saj tó osz tály.

(3) A stra té gi ai igaz ga tó

a) ko or di nál ja és fel ügye li a pro jek te ket, irá nyít ja
egyes pro jek tek mun ká ját és a Fel ügye let hi va ta li szer ve -
ze te egyes mun ka fel ada tai vég re haj tá sát,

b) ko or di nál ja a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te mun ka -
ter vé ben fog lal tak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos te en dõ -
ket, a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze te ál tal el vég zen dõ fel -
ada tok kal kap cso la tos bel sõ mun ka meg osz tást,

c) szak mai ko or di ná ci ós fel ada tot lát el a Stra té gi ai ka -
bi net tag jai kö zött,

d) ja vas la tot tesz a stra té gi á ban meg fo gal ma zott cé lok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben in dí tan dó pro jek tek re, bi zott sá gi 
mun ká ra és azok tag ja i ra,

e) a Fel ügye le ti Ta nács ülés ter vé ben rög zí tet tek sze rint 
rend sze re sen be szá mo lót ké szít a Fel ügye le ti Ta nács ré -

szé re a stra té gi ai pro jek tek ál lá sá ról és a kö vet ke zõ idõ -
szak pri o ri tá sa i ról,

f) vé le mé nye zi a stra té gi a i lag fon tos nak tar tott ügyek -
ben el ké szült ha tá ro zat-ter ve ze te ket,

g) fi gye lem mel kí sé ri a pénz ügyi szek tor ban tör té nõ,
illetve elõ re je lez he tõ vál to zá so kat, és ja vas la to kat tesz az
ezek bõl fa ka dó fel ügye le ti fel ada tok ra,

h) ko or di nál ja a Fel ügye let szak mai kap cso la ta it a ki -
emelt fel ügye le ti part ne rek kel, szak mai ér dek-kép vi se le ti
szer vek kel,

i) nem zet kö zi kap cso la to kat tart fenn, részt vesz a stra -
té gi a i lag fon tos ügyek bo nyo lí tá sá ban, kép vi se li a fõ igaz -
ga tót a fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott fel ügye le ti ügyek -
ben,

j) a fõ igaz ga tó egye di dön té se alap ján, részt vesz min -
den egyéb ügy, pro jekt le bo nyo lí tá sá ban, prob lé ma meg -
ol dá sá ban, illetve ilyet irá nyít,

k) szak mai szem pont ból fel ügye li a Fel ügye le ten fo lyó
szak mai tré nin ge ket, szol gá la ti úton ja vas la tot tesz szak -
mai tré ning tar tal má ra.

(4) A Jogi igaz ga tó
a) ki ala kít ja és fo lya ma to san biz to sít ja a Fel ügye let

egy sé ges jog al kal ma zá si és szer zõ dé si gya kor la tát. En nek
ke re té ben

1. a vo nat ko zó uta sí tás alap ján el len jegy zi a Fel -
ügye let szer zõ dé se it,

2. jó vá hagy ja és fo lya ma to san ak tu a li zál ja a Fel -
ügye let ál tal ki adott ál lás fog la lá so kat,

3. vé le mé nye zi az aján lás és az ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze ter ve ze tét, a jog sza bály-ter -
ve zet re, dön tés re adott fel ügye le ti vé le mény ter -
ve ze tét, a Fel ügye let ál tal jog sza bály meg al ko tá -
sá ra tett ja vas lat ter ve ze tét,

4. fo lya ma to san vizs gál ja a Fel ügye let jog al kal ma -
zá si gya kor la tát,

5. ese ti fel adat ként vé le mé nye zi ha tá ro zat ter ve ze -
tét,

b) ve ze ti a Jogi osz tályt, irá nyít ja a Jogi bi zott ság mun -
ká ját,

c) el len jegy zi a szak mai te rü le tek ál tal elõ ké szí tett ál -
lás fog la lá so kat,

d) ki ala kít ja és kar ban tart ja az aján lá sok nyil ván tar tá si
rend sze rét,

e) a fel ügye le ti ál lás fog la lá so kat fo lya ma to san fe lül -
vizs gál ja és ak tu a li zál ja, az aján lás ter ve ze te ket jogi szem -
pont ból vé le mé nye zi,

f) ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó ré szé re a Fel ügye let ál tal
kö ve ten dõ egy sé ges fel ügye le ti jogi ál lás pont ra,

g) gon dos ko dik ar ról, hogy a fel ügye le ti ha tá ro za tok
tük röz zék az egy sé ges fel ügye le ti ál lás pon tot,

h) a fõ igaz ga tó uta sí tá sa alap ján vé le mé nye zi, el len -
jegy zi a ha tá ro zat ter ve ze te ket,

i) kép vi se li az ala pí tót a Fel ügye let ál tal ala pí tott köz -
hasz nú tár sa ság jogi ügye ket érin tõ kér dé se i ben,

j) el lát ja a Fel ügye let pe res ügye i nek ke ze lé sét, en nek
ke re té ben részt vesz a kép vi se let el lá tá sá ban, a Fel ügye le -
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ten be lül ko or di nál ja a pe res ügye ket és kap cso la tot tart a
Fel ügye let pe res ügye i ben el já ró jogi kép vi se lõ vel, gon -
dos ko dik ar ról, hogy a pe res ügyek ta pasz ta la tai a fel ügye -
le ti jogi mun ká ban meg je len je nek,

k) fel ügye li a Fel ügye le ten fo lyó jogi té má jú kép zé se ket,
l) a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ben szol gá la ti úton

ja vas la tot tesz szak mai tré ning tar tal má ra.

(5) A Jogi osz tály
a) el lát ja – meg ha tá ro zott ese tek ben kül sõ szak ér tõ

igény be vé te lé vel – a köz be szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos fel ada to kat, jogi szem pont ból el len jegy -
zi a kö te le zett ség vál la lá so kat,

b) elõ ké szí ti és jogi szem pont ból el len jegy zi a Fel -
ügye let szer zõ dé se it,

c) el lát ja az ala pí tó ok irat, a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat fo lya ma tos kar ban tar tá sát,

d) gon do so dik a Fel ügye let cég jo gi ügye i nek vi te lé rõl,
e) ve ze ti az egy sé ges szer zõ dé ses nyil ván tar tást,
f) el lát ja az adat- és ti tok vé de lem mel kap cso la tos jogi

fel ada to kat,
g) fe le lõs a Fel ügye let le járt kö ve te lé se i nek be haj tá sá ért,
h) fe le lõs az Üveg zseb tör vény és az elekt ro ni kus in for -

má ció sza bad ság ról  szóló tör vény elõ írásainak meg fele -
lõen a köz ér de kû ada tok, fel ügye le ti szer zõ dé sek és ál ta lá -
nos köz zé té te li lis ta nyil vá nos meg je le ní té sé ért,

i) biz to sít ja a Kincs tá ri Va gyon igaz ga tó ság szá má ra az
adat szol gál ta tást.

(6) A Fel ügye le ti mi nõ ség biz to sí tá si ve ze tõ
a) ve ze ti a Szer ve zet fej lesz té si és köz pon ti tit kár sá gi

osz tályt,
b) fo lya ma to san vizs gál ja és ér té ke li a fel ügye let mû -

kö dé sét a fel ügye le ti és a nem zet kö zi mi nõ sé gi szten der -
dek sze rint,

c) részt vesz a fel ügye let tel je sít mény ér té ke lé si rend -
sze ré nek ki ala kí tá sá ban.

(7) A Szer ve zet fej lesz té si és köz pon ti tit kár sá gi osz tály
a) ko or di nál ja a Fel ügye let bel sõ tel je sít mény ér té ke lé -

si rend sze rét,
b) el ké szí ti és kar ban tart ja a Fel ügye let üz let me net

foly to nos sá gi ter vét,
c) ko or di nál ja a Fel ügye let vál to zás ke ze lé si te vé keny -

sé gét,
d) szer ve zi és irá nyít ja a mi nõ ség irá nyí tás sal kap cso la -

tos fel ügye le ti fel ada to kat,
e) a Fel ügye let egé szé re ki ter je dõ fo lya mat sza bá lyo -

zást vé gez, a társ fõ osz tá lyok kal kö zö sen új ra de fi ni ál ja, fi -
no mít ja a ki je lölt fo lya ma to kat,

f) el lát ja a más hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek ál tal ké szí -
tett sza bá lyo zó do ku men tu mok mód szer ta ni, sza bá lyo zá si
szem pon tú szak mai fel ügye le tét,

g) vég zi a Fel ügye let stra té gi ai pro jekt je i nek köz pon ti
szer ve zé si és ad mi niszt rá ci ós fel ada ta it,

h) fo lya ma to san ak tu a li zál ja az el len õr zé si nyom vo na -
la kat,

i) a fõ igaz ga tó fel ha tal ma zá sa alap ján konk rét ügyek -
ben szak ér tõi mun kát vé gez,

j) szer ve zi a fõ igaz ga tói és a ve ze tõi ér te kez le te ket.
Nyil ván tart ja az ér te kez le tek em lé kez te tõ it, nyo mon kö ve -
tik az ott ho zott dön té sek, illetve a Fel ügye le ti Ta nács ha -
tá ro za ta i nak vég re haj tá sát,

k) össze ál lít ja, és fi gye lem mel kí sé ri a fel ügye le ti mun -
ka ter vet, nyil ván tart ja a mun ka ter vi pon tok vég re haj tá sát,

l) gon dos ko dik a Fel ügye le ti Ta nács ülé se i re ké szü lõ
meg fe le lõ for má jú és a fõ igaz ga tói, illetve ve ze tõi ér te kez -
let dön té se sze rin ti tar ta lom nak meg fe le lõ in dít vá nyok ha -
tár idõ ben tör té nõ be nyúj tá sá ról,

m) elõ ké szí ti a sza bá lyo zó do ku men tu mok ki adá sát,
vég zi nyil ván tar tá su kat,

n) a fõ igaz ga tó ál tal ki je lölt bi zott ság gal együtt mû köd ve
le bo nyo lít ja a Fel ügye let bír ság pén ze i nek pá lyáz ta tá sát.

(8) Az IT mi nõ ség biz to sí tá si ve ze tõ
a) ve ze ti az In for ma ti kai bi zott sá got,
b) fo lya ma to san ér té ke li a Fel ügye le ten fo lyó in for ma -

ti kai fo lya ma to kat és pro jek te ket,
c) ja vas la to kat fo gal maz meg azok szak mai szín vo na -

lá nak nö ve lé sé re,
d) irá nyít ja az in for ma ti ka biz ton sá gi fel ada to kat,
e) ki ala kít ja és mû köd te ti a Fel ügye let Ve ze tõi In for -

má ci ós Rend sze rét,
f) az in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós be szer zé sek kö ré ben 

el lát ja az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat, en nek ke re té ben
1. elõ ké szí ti az éves ke ret gaz dai költ ség ve tés ter ve -

ze tét, meg ter ve zi az In for ma ti ka szol gál ta tá si
igaz ga tó ság éves ki adá sa it,

2. fo lya ma tos költ ség fi gye lést vé gez, biz to sít ja a
költ ség ha té kony gaz dál ko dást,

3. szak mai szem pont ból elõ ké szí ti a köz be szer zé se -
ket,

4. le bo nyo lít ja a kö te le zett ség vál la lá sok kal kap cso -
la tos ad mi niszt rá ci ót,

5. elõ ké szí ti a szer zõ dé se ket, meg ren de lé se ket, ve -
ze ti a szer zõ dés-nyil ván tar tást,

g) ve ze ti a mo bil és ve ze té kes te le fon hasz ná lat tal kap -
cso lat ban fel me rü lõ nyil ván tar tá so kat,

h) elõ ké szí ti a tel je sí tés iga zo lá so kat, ellen õr zi és to -
váb bít ja a be ér ke zõ szám lá kat,

i) ve ze ti a kont roll ing szem lé le tû ke ret gaz dai nyil ván -
tar tást,

j) ve ze ti az igaz ga tó ság fel adat kö ré be tar to zó ana li ti -
kus nyil ván tar tá so kat,

k) köz re mû kö dik a gaz dál ko dá si, be szer zé si tár gyú
sza bály za tok vé le mé nye zé sé ben,

l) el lát ja a szoft ver és li cenc gaz dál ko dás sal kap cso la tos 
fel ada to kat,

m) el lát ja az in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós esz köz -
gaz dál ko dás ad mi niszt ra tív fel ada ta it.

(9) A Biz ton sá gi ve ze tõ
a) el lát ja a nem zet biz ton sá gi meg bí zott fel adat kö rét,
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b) ko or di nál ja az érin tett kül sõ szer ve ze tek kel (nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok, rend õrség, ka taszt ró fa vé de lem,
tûz ol tó ság stb.) fenn tar tott kap cso la to kat,

c) fel ügye li az igaz ga tás sal és az üze mel te tés sel kap -
cso la tos biz ton sá gi fel ada tok el lá tá sát,

d) fel ügye li a ti tok vé de lem mel kap cso la tos biz ton sá gi
fel ada tok el lá tá sát,

e) szer ve zi és irá nyít ja az in for má ció biz ton ság gal kap -
cso la tos fel ügye le ti fel ada to kat,

f) együtt mû kö dik a Fel ügye let in for ma ti kai biz ton sá -
gá ért fe le lõs sze mé lye i vel.

(10) A Saj tó szó vi võ
a) meg je le ní ti a Fel ügye let min den ko ri ál lás pont ját a

mé di á ban,
b) ke ze li a saj tó meg ke re sé se ket, biz to sít ja, hogy a nyil -

vá nos ság elõtt a Fel ügye let egy sé ge sen, a cél ja i nak, mû kö -
dé si alap el ve i nek meg fele lõen je len je nek meg,

c) szer ve zi, me ne dzse li a ve ze tõk saj tó sze rep lé se it, a
saj tó tá jé koz ta tó kat, saj tó be szél ge té se ket,

d) ko or di nál ja a fel ügye le ti saj tó köz le mé nyek el ké szí -
té sét, jó vá ha gyás után azo kat meg je len te ti a mé di á ban,

e) vég zi a Fel ügye let te vé keny sé gé vel kap cso la tos saj -
tó anya gok ar chi vá lá sát, ve ze ti a saj tó nyil ván tar tást,

f) a Fel ügye le ti Ta nács és a fõ igaz ga tó ré szé re,
valamint a saj tó szó vi või sze rep lé sek hez hát tér anya go kat
és saj tó elem zé se ket ké szít,

g) napi saj tó szem lét ké szít, és köz vet le nül tá jé koz tat ja
az in téz mény fe le lõ sö ket az ak tu á lis hí rek rõl,

h) ha von ta össze ál lít ja, szer kesz ti és ter jesz ti a Fel -
ügye let elekt ro ni kus hír le ve lét,

i) szer kesz ti és ké szí ti a Fel ügye let na pi lap ját,
j) az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap ügy ve ze tõ igaz ga -

tó já val egyez tet ve el lát ja az Or szá gos Be tét biz to sí tá si
Alap egyes kom mu ni ká ci ós fel ada ta it,

k) ve ze ti a Saj tó osz tályt.

Gazdasági fõosztály

31.  §

A fõ osz tály
a) a Fel ügye let gaz dál ko dá sá nak szer ve ze te,
b) az in téz mé nyi gaz dál ko dás kö ré ben el ké szí ti az éves 

költ ség ve té si ja vas la tot, a kincs tá ri, az ele mi és a rész le tes
költ ség ve tést,

c) szer ve zi és ellen õr zi a gaz da sá gi és pénz ügyi ter ve -
zést, a gaz dál ko dást, a szám vi telt, és az ezek alap já ul szol -
gá ló bi zony la ti rend szert, valamint az ezzel kap cso la tos
ügy vi telt. Az e rend sze rek ben ter ve zett vál toz ta tá so kat
elõ ze tesen egyez te ti a pi a ci fo lya ma tok fel ügye le té ért
 felelõs fõ igaz ga tó-he lyet tes mel lett mû kö dõ Fõigazgató-
 helyettesi ka bi net kont roll ing-ko or di ná ci ó ért fe le lõs tag -
jával,

d) fe le lõs a Fel ügye let adó kap cso la ta i nak vi te lé ért, az
adók sza bály sze rû el szá mo lá sá ért, be val lá sá ért és be fi ze -
té sé ért,

e) ke ret gaz dai rend szer ben gon dos ko dik a Fel ügye let
gaz da sá gi-pénz ügyi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé rõl,

f) gon dos ko dik a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá ról,

g) pénz ügyi szem pont ból el len jegy zi a kö te le zett ség -
vál la lá so kat, fi gye lem mel kí sé ri a ke re tek ala ku lá sát,

h) egy sé ges nyil ván tar tást ve zet a Fel ügye let min den
olyan szer zõ dé sé rõl és meg ren de lé sé rõl, mely kö te le zett -
ség vál la lás sal jár, valamint a jog sza bá lyok ban elõ írt,
illetve a gaz da sá gi ese mé nyek hez kap cso ló dó ana li ti kát
ve zet,

i) el lát ja a Fel ügye let al kal ma zá sá ban ál lók bér-, egész -
ség- és nyug díj biz to sí tá si, valamint adó el szá mo lá sá val
kap cso la tos fel ada to kat, a Fel ügye let al kal ma zot ta it érin tõ 
mun ka ügyi te vé keny sé get, ele get tesz a jog sza bá lyok ban
elõ írt je len té si kö te le zett sé gek nek,

j) tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyet és há zi pénz tárt
mû köd tet,

k) a gaz da sá gi ügy vi telt tá mo ga tó rend sze rek fel hasz -
ná lá sá val gon dos ko dik a pénz ügyi in for má ci ók fel dol go -
zá sá nak nap ra kész sé gé rõl, fi gye lem mel kí sé ri a fel ügye le -
ti dí jak, bír sá gok és egyéb be vé te lek be fo lyá sát, le foly tat ja 
a szük sé ges egyez te té se ket, a le járt fi ze té si ha tár ide jû kö -
ve te lé se ket be haj tás ra át ad ja a Jogi osz tály ré szé re. Az e
rend sze rek ben ter ve zett vál toz ta tá so kat elõ ze tesen egyez -
te ti a pi a ci fo lya ma tok fel ügye le té ért fe le lõs fõ igaz ga -
tó-he lyet tes mel lett mû kö dõ Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi net 
kont roll ing-ko or di ná ci ó ért fe le lõs tag já val,

l) gon dos ko dik a Fel ügye let lik vi di tá sá nak fenn tar tá sá -
ról,

m) jó vá ha gyás ra elõ ké szí ti az in téz mé nyi ha tás kö rû,
valamint a fel ügye le ti ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tá so kat,

n) gon dos ko dik az egyéb mû kö dé si be vé te lek kel
össze füg gõ vevõ szám lák ki bo csá tá sá ról,

o) gon dos ko dik a költ ség ve té si be szá mo ló össze ál lí tá -
sá ról,

p) el lát ja a kincs tá ri gaz dál ko dás kö ré be esõ fel ada to kat,
q) el ké szí ti a fel adat kö ré be tar to zó sza bály za to kat,
r) vé le mé nye zi a Fel ügye let va la mennyi költ ség ve té si

ki ha tás sal járó dön té sét,
s) gon dos ko dik a fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok ál tal 

meg ha tá ro zott és ese ti adat szol gál ta tá sok el ké szí té sé rõl,
t) mû köd te ti a FEUVE rend szert,
u) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket szá má ra

jog sza bály, sza bály zat, illetve a fõ igaz ga tó meg ha tá roz,
v) ke re tén be lül mû kö dik a Szám vi te li és költ ség ve té si

osz tály, a Pénz ügyi osz tály és a Bér- és mun ka ügyi osz tály.

Humánpolitikai fõosztály

32.  §

A fõ osz tály
a) vég zi az em ber i erõ for rás gaz dál ko dá si és sze mély -

ügyi fel ada to kat, illetve azok ko or di ná lá sát,
b) gon dos ko dik a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó jog sza -

bá lyok, így ki e mel ten a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
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tör vény ben és a kap cso ló dó kor mány ren de le tek ben, fõ -
igaz ga tói uta sí tá sok ban – ki e mel ten a Köz szol gá la ti Sza -
bály zat ban – elõ írt in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról,

c) gon dos ko dik a Fel ügye let mun ka vál la ló i ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok, így ki e mel ten a Mun ka Tör vény köny ve és a
Kol lek tív Szer zõ dés ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról,

d) kü lön együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint el lát ja a Fel ügye let tu laj do ná ban lévõ köz hasz nú
tár sa ság al kal ma zot ta i ra vo nat ko zó sze mély ügyi fel ada to -
kat,

e) az érin tett szak mai te rü le tek be vo ná sá val ko or di nál -
ja és szer ve zi a hu mán erõ for rás fo lya ma tos szak mai to -
vább kép zé sét, össze ál lít ja az éves, hi va ta li szer ve ze ti egy -
sé gek re le bon tott to vább kép zé si rend szert,

f) ja vas la tot tesz az ér de kelt sé gi és ér té ke lé si rend szer
fo lya ma tos to vább fej lesz té sé re,

g) az érin tett szak mai te rü le tek be vo ná sá val el ké szí ti az 
egyes mun ka kö rök szak mai kö ve tel mé nyé nek rend sze rét,
s gon dos ko dik az ab ban meg fo gal ma zot tak nak meg fe le lõ
kép zés rõl és to vább kép zés rõl,

h) mû köd te ti a Fel ügye let nem zet kö zi kö ve tel mé nyek -
kel és a nem zet kö zi le he tõ sé gek kel össze han golt szak mai
to vább kép zé si rend sze rét,

i) el lát ja a pá lyá za ti ki vá lasz tá si el já rás hoz kap cso ló dó
fel ada to kat,

j) szer ve zi a kö te le zõ fog lal ko zás-egész ség ügyi szû rõ -
vizs gá la to kat,

k) ve ze ti a Fel ügye let köz szol gá la ti nyil ván tar tá si rend -
sze rét,

l) köz re mû kö dik a sze mé lyi jut ta tás elõ irány za tá nak
ter ve zé sé ben, az eh hez kap cso ló dó jö ve del mi és szo ciá lis
kon cep ci ók ki dol go zá sá ban és vég re haj tá sá ban, valamint
az e kör be tar to zó be szá mo ló el ké szí té sé ben,

m) ja vas la tot ké szít a Fel ügye let éves ér de kelt sé gi és
jut ta tá si rend sze ré re, el ké szí ti az el fo ga dott jut ta tá sok
igény be vé te lé nek bel sõ sza bá lyo zá sát,

n) mû köd te ti az egyé ni tel je sít mény ér té ke lõ rend szert a 
Fel ügye let al kal ma zot tai ré szé re,

o) el ké szí ti a fel adat kö ré be tar to zó sza bály za to kat,
p) gon dos ko dik a Fel ügye let mun ka tár sa i nak hu mán -

po li ti kai in téz ke dé sek kel kap cso la tos tá jé koz ta tá sá ról,
q) ke re tén be lül mû kö dik a Sze mély zet fej lesz té si osz tály.

Belsõ ellenõrzési fõosztály

33.  §

A fõ osz tály
a) te vé keny sé gét a vo nat ko zó jog sza bá lyok, a nem zet -

kö zi bel sõ el len õr zé si, és a pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé -
tett mód szer ta ni út mu ta tók és ké zi könyv min ta alap ján, a
bel sõ el len õr zé si ve ze tõ ál tal ki dol go zott és fo lya ma to san
ak tu a li zált, – a fõ igaz ga tó egyet ér té sét köve tõen, a Fel -
ügye le ti Ta nács ál tal jó vá ha gyott – bel sõ el len õr zé si ké zi -
könyv sze rint vég zi,

b) te vé keny sé gé nek vég zé se so rán ön ál ló an jár el, el -
len õr zé si ter ve it koc ká zat elem zés re ala poz va és a so ron

kí vü li el len õr zé sek és a bel sõ ellen õr zés ren del ke zé sé re
álló erõ for rá sa i nak figye lembe véte lével ál lít ja össze,

c) vizs gál ja és ér té ke li a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû -
kö dé sé nek jog sza bá lyok nak és sza bály za tok nak való meg -
fe le lé sét,

d) vizs gál ja és ér té ke li a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr -
zé si rend sze rek mû kö dé sé nek gaz da sá gos sá gát, ha té kony -
sá gát és ered mé nyes sé gét,

e) vizs gál ja a ren del ke zé sé re álló erõ for rá sok kal való gaz -
dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá sát, az el szá mo lá -
so kat, a be szá mo ló kat, valamint a köz be szer zé se ket,

f) a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban meg ál la pí tá -
so kat és aján lá so kat tesz, valamint elem zé se ket, ér té ke lé -
se ket ké szít a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke, a Fel ügye le ti Ta -
nács és a fõ igaz ga tó szá má ra a Fel ügye let mû kö dé se ered -
mé nyes sé gé nek nö ve lé se, valamint a fo lya mat ba épí tett,
elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ el len õr -
zé si rend sze rek ja ví tá sa, to vább fej lesz té se ér de ké ben,

g) jo go sult aján lá so kat és ja vas la to kat meg fo gal maz ni
a koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok meg szün te té se, ki kü -
szö bö lé se ér de ké ben,

h) nyo mon kö ve ti az el len õr zé si je len té sek alap ján
meg tett in téz ke dé se ket,

i) a sza bály sze rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít -
mény-el len õr zé se ket, illetve in for ma ti kai rend szer el len õr -
zé se ket vé gez,

j) ve ze tõ je az el len õr zé si mun ka meg ter ve zé sé hez koc -
ká zat elem zés sel alá tá masz tott stra té gi ai ter vet és éves el -
len õr zé si ter vet ké szít, me lyet a fõ igaz ga tó egyet ér té sét
köve tõen a Fel ügye le ti Ta nács hagy jóvá,

k) ve ze tõ je gon dos ko dik a ter vek vég re haj tá sá ról, és
azok meg va ló sí tá sá nak nyo mon kö ve té sé rõl,

l) ve ze tõ je éven te ér té ke li a bel sõ ellen õr zés tár gyi,
sze mé lyi fel té te le it, és ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó nak, a
fel té te lek nek az éves terv vel tör té nõ össze han go lá sá ra,

m) ve ze tõ je tá jé koz tat ja a Fel ügye le ti Ta nács el nö két
és a fõ igaz ga tót az éves el len õr zé si terv meg va ló sí tá sá ról
és az at tól való el té ré sek rõl,

n) ha tár idõ re ele get tesz a Pénz ügy mi nisz té ri um nak
kül den dõ je len té si kö te le zett sé ge i nek (Éves el len õr zé si
terv, Éves el len õr zé si je len tés),

o) ve ze tõ je el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket 
jog sza bály a ha tás kö ré be utal.

Közgazdasági, kockázatértékelési és szabályozási
igazgatóság

34.  §

(1) A Köz gaz da sá gi fõ osz tály
a) elem zé se ket ké szít a fel ügyelt szek to rok és pi a cok

hely ze té rõl, mak ro öko nó mi ai kap cso ló dá sa i ról, mû kö dé -
sé rõl és tel je sít mé nyé rõl, valamint ki lá tá sa i ról, a rend szer -
szin tû koc ká za tok fel tá rá sa ér de ké ben,

b) el ké szí ti a Fel ügye let rend sze res be szá mo ló it, ezen
be lül a Kor mány ré szé re ké szü lõ éves be szá mo lót, illetve a 
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pénz ügy mi nisz ter szá má ra ké szü lõ fél éven kén ti tájékoz -
tatót,

c) fél éven te elõ re te kin tõ, koc ká zat fel tá ró (risk out lo ok
tí pu sú) nyil vá nos je len tést ké szít a fel ügyelt szek to rok
 piaci hely ze té rõl, tel je sít mé nyé rõl és ki lá tá sa i ról,

d) ne gyed éven te gyors je len tést ké szít a fel ügyelt szek -
to rok és pi a cok hely ze té rõl, tel je sít mé nyé rõl és ki lá tá sa i -
ról, a rend szer szin tû koc ká za tok ról,

e) a fel ügyelt szek to rok ra és pi a cok ra vo nat ko zó
stressz tesz te ket ké szít, és azo kat ér té ke li,

f) je len tõs ha zai, illetve nem zet kö zi pénz- és tõ ke pi a ci
in ga do zá sok és za va rok je lent ke zé se ese tén fo lya ma to san
nyo mon kö ve ti és a szük sé ges idõ kö zön ként ér té ke li a
 piaci hely zet ala ku lá sát, illetve – a Fel ügye let érin tett te rü -
le te i nek be vo ná sá val – ja vas la to kat tesz a fõ igaz ga tó nak a
szük sé ges in téz ke dé sek re,

g) fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi pénz ügyi te vé -
keny ség, pi a cok és in téz mény rend szer fej lõ dé sét, és e té -
ma kör ben bel sõ tá jé koz ta tó kat ké szít,

h) a fel ügye le ti díj be vé te lek ala ku lá sá ra vo nat ko zó
elõ re jel zé se ket és terv szá mí tá so kat ké szít,

i) ki ala kít ja a fel adat kö ré be tar to zó sta tisz ti kai ki mu ta -
tá sok és elem zé sek mód szer ta nát,

j) ja vas la to kat dol go z ki a fel ügyelt in téz mé nyek ál tal
szol gál ta tott ada tok for má já ra és tar tal má ra, hogy a szek -
tor szin tû és in téz mény szin tû fel ügye le ti elem zés cél ja i ra,
ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek ré szé re és a nyil vá nos ság
tá jé koz ta tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók ki nyer he tõk le -
gye nek,

k) össze ál lít ja az elem zé si és tá jé koz ta tá si célú,
valamint a kül sõ szer ve ze tek szá má ra a fel adat kör ében ké -
szü lõ sta tisz ti kai ki mu ta tá so kat, ki vé ve azon adat szol gál -
ta tá so kat, illetve adat át adá so kat, ame lye kért az In for ma ti -
ka szol gál ta tá si igaz ga tó ság ille té kes hi va ta li szer ve ze ti
egy sé ge a fe le lõs,

l) tar tal mát te kint ve kar ban tart ja az adat szol gál ta tás ra
vo nat ko zó Kor mány-, illetve PM ren de le tek táb lá it, ki töl -
té si út mu ta tó it, a társ fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve el ké -
szí ti az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos jog al ko tást,

m) gon dos ko dik az elem zés hez és a fel ügye lés hez
szük sé ges sta tisz ti kai idõ so rok el ké szí té sé rõl és igény sze -
rin ti meg je len te té sé rõl,

n) fo lya ma to san fej lesz ti és kar ban tart ja a nyil vá nos és
bel sõ sta tisz ti kai idõ so ro kat, in téz mé nyen ként, szek to ron -
ként és pi a con ként,

o) ke re tén be lül mû kö dik az Elem zé si osz tály és a Sta -
tisz ti kai osz tály.

(2) A Koc ká zat ér té ke lé si fõ osz tály
a) ki dol goz za a fo lya ma tos koc ká zat ala pú fel ügye lés

meg va ló sí tá sá nak esz kö ze it és kö ve tel mény rend sze rét,
valamint részt vesz a hely szí ni és hely szí nen kí vü li koc ká -
zat ala pú fel ügye lés esz köz tá rá nak fej lesz té sé ben,

b) a szak mai te rü le tek be vo ná sá val elõ ké szí ti az egyes
te vé keny sé gek koc ká zat ér té ke lé si ké zi köny ve i nek és el já -
rás rend je i nek alap já ul szol gá ló fel ügye lé si el ve ket,

c) az érin tett szak mai te rü le tek kel együtt mû köd ve köz -
re mû kö dik az EU sza bá lyo zás ál tal meg kö ve telt fel ügye -
lés hez kap cso ló dó fel ügye le ti po li ti kák, fel ügye le ti stan -
dar dok és mód szer ta nok ki dol go zá sá ban,

d) nyo mon kö ve ti a pénz ügyi pi a co kon meg je le nõ in -
no vá ci ó kat, ki ala kít ja az ezzel kap cso la tos koc ká zat ér té -
ke lé si ál lás pon tot, szük ség ese tén ja vas la tot tesz a meg lé -
võ fel ügye lé si irány el vek mó do sí tá sá ra,

e) fo lya ma to san vizs gál ja a nem zet kö zi szak mai szer -
ve ze tek szab vá nya it és aján lá sa it, valamint az euró pai
 uniós di rek tí vá kat és aján lá so kat, ja vas la to kat tesz azok
koc ká zat ér té ke lé sé be való be épí té sé re,

f) ke re tén be lül mû kö dik Mód szer ta ni fej lesz té si osz -
tály és Koc ká zat ér té ke lé si osz tály.

(3) A Sza bá lyo zá si fõ osz tály
a) a fel ügye lé si és elem zé si ta pasz ta la to kat is fel hasz -

nál va ja vas la to kat tesz a pénz ügyi szek tor ra vo nat ko zó
sza bá lyo zá si kon cep ci ók ra, illetve ko or di nál ja az új sza bá -
lyo zá si meg ol dá sok kon cep ci ó já nak vizs gá la tát és a jog -
sza bály-mó do sí tá si ja vas la tok ki ala kí tá sát,

b) fo lya ma to san vizs gál ja a pénz ügyi szer ve ze te ket
érin tõ – elõ ké szí té s alatt álló vagy el fo ga dott – euró pai
uni ós di rek tí vá kat és ren de le te ket, az imp le men tá ci ós ha -
tár idõt figye lembe véve ki dol goz za a ha zai al kal ma zá suk -
hoz szük sé ges sza bá lyo zá si ja vas la to kat,

c) részt vesz a pénz ügyi szer ve ze tek re vo nat ko zó euró -
pai uni ós di rek tí vák ki dol go zá sá ért fe le lõs euró pai uni ós
bi zott sá gok ban és mun ka cso por tok ban, illetve szo ros kap -
cso la tot tart a ha son ló bi zott sá gok ban és mun ka cso por tok -
ban részt vevõ fel ügye le ti mun ka tár sak kal,

d) fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi szak mai szer ve ze -
tek ál tal al kal ma zott vagy aján lott sza bá lyo zá si mód sze re -
ket, vizs gál va azok nak a ha zai sza bá lyo zás ban való al kal -
maz ha tó sá gát,

e) szer ve zi, irá nyít ja és ko or di nál ja az euró pai di rek tí -
va ter ve ze tek vé le mé nye zé sét, a ha zai jog sza bály-mó do sí -
tá si ja vas la tok ki dol go zá sát,

f) vizs gál ja a pi a ci sza bá lyo zá si igé nye ket, a nem zet kö -
zi ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val ja vas la tot tesz az in no vá -
ci ók  miatt szük sé ges sé váló jog sza bály mó do sí tá sok ra,

g) össze fog lal ja az egyes szak ágak jogi sza bá lyo zá sá -
nak elõ ké szí té se so rán – mind jog sza bá lyok kez de mé nye -
zé se, mind jog sza bá lyok mó do sí tá sa ese tén – a Fel ügye let
ve ze té se ál tal el fo ga dott elvi kon cep ci ó kat és egy sé ges ál -
lás pon to kat,

h) részt vesz a jog sza bály-al ko tás sal és -mó do sí tás sal
kap cso la tos kül sõ egyez te té sek ben,

i) va la mennyi érin tett szak mai hi va ta li szer ve ze ti egy -
ség be vo ná sá val ko or di nál ja a nem szak ága za ti, kül sõ
szer vek tõl ka pott jog sza bály-al ko tás sal, illetve -mó do sí -
tás sal kap cso la tos fel ügye le ti vé le mé nye ket, jog sza bály -
sze rû en meg fo gal maz za a ki ala kí tott fel ügye le ti állás -
pontot,

j) a fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben el ké -
szí ti az aján lá sok, az irány el vek, a mód szer ta ni út mu ta tók
és a tá jé ko za tók ter ve ze te it, illetve részt vesz más szak mai
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te rü let tel együtt mû köd ve ezek ki dol go zá sá ban, le bo nyo -
lít ja az aján lás ter ve ze tek kül sõ szak ér tõk kel való egyez te -
té sét, gon dos ko dik azok rend sze res ak tu a li zá lá sá ról,

k) ke re tén be lül mû kö dik a Pénz- és tõ ke pi a ci sza bá lyo zá -
si osz tály és a Biz to sí tá si- és pénz tá ri sza bá lyo zá si osz tály.

A prudenciális felügyeleti tevékenységért felelõs
fõigazgató-helyettes irányítása alá tartozó

 hivatali szervezeti egységek

35.  §

(1) A pru den ci á lis (in téz mé nyi) fel ügye le ti hi va ta li
szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta, hogy fo lya ma to san elõ se gít -
sék és biz to sít sák a Fel ügye let ál tal fel ügyelt in téz mé nyek, 
in téz mény cso por tok pru dens mû kö dé sét, en nek ke re té ben

a) a fo lya ma tos koc ká zat ala pú fel ügye lés esz köz tá rát
al kal maz va vizs gál ják a fel ügyelt in téz mé nyek re, in téz -
mény cso por tok ra vo nat ko zó ma gyar és euró pai uni ós jog -
sza bá lyok, aján lá sok és szab vá nyok ér vé nye sü lé sét,
valamint az eze ken ala pu ló pru den ci á lis kö ve tel mé nyek
be tar tá sát, így kü lö nö sen

1. elem zik és ér té ke lik a fel ügyelt in téz mé nyek, in -
téz mény cso por tok in téz mé nyi, te vé keny sé gi, és
rend szer koc ká za ta it, valamint azok vár ha tó ha tá -
sa it,

2. a koc ká zat ér té ke lés alap ján rend sze res cél-, té ma-
és át fo gó vizs gá la to kat foly tat nak, és szük ség ese -
tén in téz ke dé se ket al kal maz nak a fel ügyelt in téz -
mé nyek kel szem ben,

b) vizs gál ják a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó jog -
sza bá lyok és fel ügye le ti ren del ke zé sek be tar tá sát, me lyek
meg sér té se ese tén kü lön jog sza bá lyok alap ján in téz ked -
nek, szank ci o nál nak, valamint más ha tás kör rel ren del ke zõ 
szerv nél el já rást kez de mé nyez nek,

c) el len õr zik a fel ügye le tük alá tar to zó in téz mé nyek,
in téz mény cso por tok in for má ció szol gál ta tá sá nak rend sze -
rét és adat szol gál ta tá sát,

d) a fel ügye le ti mun ka ha té kony sá ga ér de ké ben gon dos -
kod nak a fel ügye le ti fel ada tok hoz kap cso ló dó euró pai uni ós
fel ügye lé si szab vá nyok be ve ze té sé rõl, al kal ma zá sá ról,

e) részt vesz nek az Euró pai Unió in téz mé nye i nek,
pénz ügyi fel ügye le ti bi zott sá ga i nak mun ká já ban,

f) a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó, köl csö nös fi -
gyel met ér dem lõ kér dé sek ben együtt mû köd nek a Ma gyar
Nem ze ti Bank kal, mi nisz té ri u mok kal, az or szá gos ha tás -
kö rû ál lam igaz ga tá si szer vek kel, a szak mai szer ve ze tek -
kel, szak mai ér dek kép vi se le tek kel, ga ran cia ala pok kal, a
kül föl di társ ha tó sá gok kal és egyéb szer ve ze tek kel,

g) biz to sít ják a Fel ügye let va la mennyi te vé keny sé gé -
hez szük sé ges, illetve jog sza bály ban meg ha tá ro zott in for -
ma ti kai fel té te le ket, mû köd te tik a Pénz tá rak Köz pon ti
Nyil ván tar tá sát.

(2) A Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi net tag jai a fõ igaz ga -
tó-he lyet tes köz vet len irá nyí tá sa alatt fel ügye le ti szin ten
ko or di nál ják a fel ügye lé si prog ra mok elõ ké szí té sé hez és
fo lya ma tos kar ban tar tá sá hoz, a pru den ci á lis te rü le ten az

Euró pai Unió in téz mé nye i nek, har ma dik szin tû pénz ügyi
fel ügye le ti bi zott sá ga i nak (3L3) mun ká já hoz, illetve a
könyv vizs gá lat hoz, a szám vi te li és be szá mo lá si rend szer -
hez kap cso ló dó fel ada to kat.

(3) A Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi net
a) ki ala kít ja és ko or di nál ja a jogi ér te lem ben nem pénz -

ügyi cso por tok te vé keny sé gé nek koc ká zat ala pú ér té ke lé si
és fel ügye lé si struk tú rá ját,

b) össze ál lít ja a ne gyed éves gör dü lõ vizs gá la ti ter vet,
ko or di nál ja a vizs gá la ti terv ben fog lalt hely szí ni vizs gá la -
tok ka pa ci tás ter ve zé sét és ér té ke lé sét,

c) elõ ké szí ti az euró pai uni ós fel ügye lé si szab vá nyok
be ve ze té sét,

d) ko or di nál ja a fel ügye lés mód szer ta ná nak ré szét ké -
pe zõ ké zi köny vek kar ban tar tá sát, fris sí té sét,

e) részt vesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
euró pai uni ós irány el vek, aján lá sok és stan dar dok ki ala kí -
tá sá ban,

f) ko or di nál ja az uni ós stan dar dok sze rint, fel ügye lés re
ki dol go zott fel ügye le ti po li ti kák, szab vá nyok al kal ma zást, 
illetve a be ve ze tés so rán az al kal ma zás fo lya ma tá ban
szük sé ges fel ügye le ti fel ada tok el vég zé sét,

g) elõ se gí ti és erõ sí ti az euró pai nor má kat al kal ma zó
fel ügye le ti mun kát,

h) ja vas la tot tesz a fõ igaz ga tó-he lyet tes nek a Fel ügye -
let kö ve ten dõ ál lás pont já ra és a Fel ügye le tet kép vi se lõ
sze mély re az euró pai uni ós szak mai szö vet sé gek és bi zott -
sá gok mun ká i ban. Ko or di nál ja a Fel ügye le tet a pru den ci á -
lis te rü let rõl kép vi se lõ mun ka tár sak mun ká ját,

i) a pru den ci á lis te rü le ten be lül ko or di nál ja a Fel ügye -
let ál tal kül föl di fel ügye let tel kez de mé nye zett fel ügye le ti
együtt mû kö dés sel és in for má ció cse ré vel kap cso la tos te en -
dõ ket,

j) fo lya ma to san tá jé koz tat ja az ille té kes (nem pru den -
ci á lis) fel ügye le ti hi va ta li szer ve ze ti egy sé ge ket (nem zet -
kö zi, sza bá lyo zá si te rü let),

k) a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek ben ko or di nál ja a
szak mai és a szak mai ér dek kép vi se le ti szer vek kel,
valamint a pi a ci sze rep lõk kel való egyez te té se ket, kon zul -
tá ci ó kat,

l) kép vi se li a Fel ügye let ál lás pont ját a könyv vizs gá lat -
tal, a szám vi te li és be szá mo lá si rend szer rel kap cso la tos
ügyek ben az Euró pai Unió har ma dik szin tû pénz ügyi fel -
ügye le ti bi zott sá ga i ban (3L3), valamint a pi a ci sze rep lõk -
kel, más ha tó sá gok kal, szak mai szö vet sé gek kel foly ta tott
egyez te té se ken, meg be szé lé se ken,

m) fe le lõs a nem zet kö zi stan dar do kon ala pu ló, illetve
ma gyar szám vi te li rend sze rek kel kap cso la tos Fel ügye le -
ten be lü li ok ta tás szak mai tar tal má ért.

(4) Az In for ma ti ka fel ügye le ti fõ osz tály
a) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -

sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

b) vé le mé nyé vel tá mo gat ja a fel ügye le ti en ge dé lye zé -
sek in for ma ti kai jel le gû fel ada ta it, és a Fel ügye let hez ér -
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ke zõ – in for ma ti kai vo nat ko zá sú – meg ke re sé sek, ál lás -
fog la lás-ké ré sek ese té ben az egy sé ges fel ügye le ti ál lás -
fog la lás ki ala kí tá sát,

c) ki dol goz za, és fo lya ma to san ak tu a li zál ja az in for ma -
ti kai fel ügye lé si és en ge dé lye zé si te vé keny sé gek so rán al -
kal ma zott mód sze re ket, fi gye li és mun ká já ban fo lya ma to -
san adap tál ja az in for ma ti kai au di tá lá sok mód szer ta ná nak
leg jobb nem zet kö zi gya kor la tát,

d) együtt mû kö dik a Pi ac el len õr zé si fõ osz tállyal és a
Pénz ügyi vissza élé sek el le ni fõ osz tállyal az in for ma ti kai
jel le gû rend el le nes sé gek fel de rí té sé ben és vizs gá la tá ban.

Pénz- és tõkepiaci felügyeleti igazgatóság

36.  §

(1) A Pénz ügyi cso por tok fel ügye le ti fõ osz tá lya

a) szak mai kom pe ten ci á ja a pénz ügyi cso por tok kal és
kong lo me rá tu mok kal össze füg gõ fel ügye lõi, valamint a
tõ ke-meg fe le lé si sza bá lyok hoz kap cso ló dó fel ügye lé si te -
vé keny ség,

b) el lát ja a pénz ügyi kong lo me rá tu mok, az össze vont
ala pú fel ügye let ha tá lya alá tar to zó cso por tok, valamint az
össze füg gõ irá nyí tá si struk tú rá val ren del ke zõ in téz mény -
cso por tok fel ügye le tét,

c) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

d) szak mai kom pe ten ci á ja te kin te té ben részt vesz a
társ fõ osz tá lyok fo lya ma tos fel ügye lé si mun ká já ban,

e) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -
tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

f) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke li, 
elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa nasz -
ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott in -
for má ci ó kat,

g) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,

h) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük -
ség ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé -
nyek tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té -
se ér de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de -
mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

i) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

j) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

k) a kül föl di társ fel ügye le tek kel való együtt mû kö dés
so rán el lát ja a home fel ügye le ti stá tusz ból adó dó szak mai
fel ada to kat, amennyi ben az össze vont ala pú fel ügye let ha -
tá lya alá tar to zó cso por tok és pénz ügyi kong lo me rá tu mok
irá nyí tó sze re pét a fel adat kö ré be tar to zó in téz mény töl ti
be, és a cso port nak kül föl di le ány vál la la tai is van nak,

l) a fel adat kö ré be tar to zó azon in téz mé nyek kö ré ben,
me lyek egy kül föl di tu laj do nos in téz mény össze vont ala pú 
fel ügye le te alá tar to zó le ány in téz mé nyei vagy pénz ügyi
kong lo me rá tum tag jai, el lát ja a host fel ügye le ti stá tusz ból
adó dó nem zet kö zi szak mai fel ada to kat. En nek ke re té ben
kap cso la tot tart az adott kül föl di társ fel ügye le tek kel, kép -
vi se li a host fel ügye le ti ér de ke ket, részt vesz a Fel ügye let
rész vé te lé vel kül föl dön vég zett hely szí ni vizs gá la tok ban,

m) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

n) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

o) ke re tén be lül mû kö dik a Fel ügye le ti osz tály 1., a
Fel ügye le ti osz tály 2., a Fel ügye le ti osz tály 3., Fel ügye le ti
osz tály 4. és az Ak tu á ri u si osz tály.

(2) A Hi tel in té ze tek és pénz ügyi vál lal ko zá sok fel -
ügye le ti fõ osz tá lya

a) el lát ja az össze vont ala pú fel ügye let ha tá lya alá nem
tar to zó hi tel in té ze tek, sza ko sí tott hi tel in té ze tek, pénz ügyi
vál lal ko zá sok és hi tel in té ze ti fi ó kok a fõ osz tály kom pe -
ten ci á já ba tar to zó in téz mé nyek ese té ben az össze füg gõ
irá nyí tá si struk tú rá val ren del ke zõ in téz mény cso por tok
fel ügye le tét, valamint részt vesz a köz rak tá rak fel ügye lé -
sé ben,

b) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

c) szak mai kom pe ten ci á ja te kin te té ben részt vesz a
társ fõ osz tá lyok fo lya ma tos fel ügye lé si mun ká já ban,

d) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -
tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

e) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke -
li, elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa -
nasz ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott
in for má ci ó kat,

f) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,
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g) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük -
ség ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé -
nyek tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té -
se ér de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de -
mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

h) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

i) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

j) a kül föl di társ fel ügye le tekkel való együtt mû kö dés
so rán el lát ja a home fel ügye le ti stá tusz ból adó dó szak mai
fel ada to kat, amennyi ben az össze vont ala pú fel ügye let ha -
tá lya alá tar to zó cso por tok és pénz ügyi kong lo me rá tu mok
irá nyí tó sze re pét a fel adat kö ré be tar to zó in téz mény töl ti
be, és a cso port nak kül föl di le ány vál la la tai is van nak,

k) a fel adat kö ré be tar to zó azon in téz mé nyek kö ré ben,
me lyek egy kül föl di tu laj do nos in téz mény össze vont ala pú 
fel ügye le te alá tar to zó le ány in téz mé nyei vagy pénz ügyi
kong lo me rá tum tag jai, el lát ja a host fel ügye le ti stá tusz ból
adó dó nem zet kö zi szak mai fel ada to kat. En nek ke re té ben
kap cso la tot tart az adott kül föl di társ fel ügye le tek kel, kép -
vi se li a host fel ügye le ti ér de ke ket, részt vesz a Fel ügye let
rész vé te lé vel kül föl dön vég zett hely szí ni vizs gá la tok ban,

l) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

m) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

n) el lát ja a kül föl di szék he lyû in téz mé nyek ma gyar or -
szá gi fi ók te le pé nek a vo nat ko zó irány el vek sze rint a be fo -
ga dó or szág ha tó sá ga ál tal el lá tott fel ügye le tét, részt vesz a 
ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye le té ben,

o) ke re tén be lül mû kö dik a Fel ügye le ti osz tály 1., a
Fel ügye le ti osz tály 2., a Fel ügye le ti osz tály 3. és a Fel -
ügye le ti osz tály 4.

(3) A Szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek fel ügye le ti fõ osz tá lya

a) el lát ja a szö vet ke ze ti hi tel in té ze tek és a Ma gyar
Takarék szövetkezeti Bank Rt., valamint a fõ osz tály kom -
pe ten ci á já ba tar to zó in téz mé nyek ese té ben az össze füg gõ
irá nyí tá si struk tú rá val ren del ke zõ in téz mény cso por tok
fel ügye le tét,

b) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

c) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -

tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

d) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke -
li, elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa -
nasz ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott
in for má ci ó kat,

e) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,

f) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük ség 
ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé nyek -
tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té se ér -
de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de mé -
nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

g) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

h) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

i) a kül föl di társ fel ügye le tekkel való együtt mû kö dés
so rán el lát ja a home fel ügye le ti stá tusz ból adó dó szak mai
fel ada to kat, amennyi ben az össze vont ala pú fel ügye let ha -
tá lya alá tar to zó cso por tok és pénz ügyi kong lo me rá tu mok
irá nyí tó sze re pét a fel adat kö ré be tar to zó in téz mény töl ti
be, és a cso port nak kül föl di le ány vál la la tai is van nak,

j) a fel adat kö ré be tar to zó azon in téz mé nyek kö ré ben,
me lyek egy kül föl di tu laj do nos in téz mény össze vont ala pú 
fel ügye le te alá tar to zó le ány in téz mé nyei vagy pénz ügyi
kong lo me rá tum tag jai, el lát ja a host fel ügye le ti stá tusz ból
adó dó nem zet kö zi szak mai fel ada to kat. En nek ke re té ben
kap cso la tot tart az adott kül föl di társ fel ügye le tek kel, kép -
vi se li a host fel ügye le ti ér de ke ket, részt vesz a Fel ügye let
rész vé te lé vel kül föl dön vég zett hely szí ni vizs gá la tok ban,

k) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

l) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

m) ke re tén be lül mû kö dik a Ke le ti ré gió osz tály, Nyu -
ga ti ré gió osz tály és Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió osz tály.

(4) A Tõ ke pi a ci in téz mé nyek fel ügye le ti fõ osz tá lya
a) el lát ja a be fek te té si vál lal ko zá sok, az áru tõzs dei

szol gál ta tók, a tõzs dék, a köz pon ti ér ték tá rak, az el szá mo -
ló há zak, a be fek te té si alap ke ze lõk, a be fek te té si ala pok, a
koc ká za ti tõ ke ala pok és a koc ká za ti tõ ke alap ke ze lõk fel -
ügye le tét, ki vé ve azon in téz mé nye ket, ame lyek fe let ti fel -
ügye le tet a Pénz ügyi cso por tok fel ügye le ti fõ osz tá lya lát ja 
el, valamint a fõ osz tály kom pe ten ci á já ba tar to zó in téz mé -
nyek ese té ben az össze füg gõ irá nyí tá si struk tú rá val ren -
del ke zõ in téz mény cso por tok fel ügye le tét,

b) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
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sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

c) szak mai kom pe ten ci á ja te kin te té ben részt vesz a
társ fõ osz tá lyok fo lya ma tos fel ügye lé si mun ká já ban,

d) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -
tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

e) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke -
li, elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa -
nasz ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott
in for má ci ó kat,

f) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,

g) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük -
ség ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé -
nyek tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té -
se ér de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de -
mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

h) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

i) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

j) a kül föl di társ fel ügye le tek kel való együtt mû kö dés
so rán el lát ja a home fel ügye le ti stá tusz ból adó dó szak mai
fel ada to kat, amennyi ben az össze vont ala pú fel ügye let ha -
tá lya alá tar to zó cso por tok és pénz ügyi kong lo me rá tu mok
irá nyí tó sze re pét a fel adat kö ré be tar to zó in téz mény töl ti
be, és a cso port nak kül föl di le ány vál la la tai is van nak,

k) a fel adat kö ré be tar to zó azon in téz mé nyek kö ré ben,
me lyek egy kül föl di tu laj do nos in téz mény össze vont ala pú 
fel ügye le te alá tar to zó le ány in téz mé nyei vagy pénz ügyi
kong lo me rá tum tag jai, el lát ja a host fel ügye le ti stá tusz ból
adó dó nem zet kö zi szak mai fel ada to kat. En nek ke re té ben
kap cso la tot tart az adott kül föl di társ fel ügye le tek kel, kép -
vi se li a host fel ügye le ti ér de ke ket, részt vesz a Fel ügye let
rész vé te lé vel kül föl dön vég zett hely szí ni vizs gá la tok ban,

l) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

m) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

n) ke re tén be lül mû kö dik a Be fek te tés ke ze lé si te vé -
keny sé gek fel ügye le ti osz tá lya, a Tõ ke pi a ci te vé keny sé -
gek fel ügye le ti osz tá lya és a Tõ ke pi a ci in téz mé nyek fel -
ügye le ti osz tá lya.

(5) A Pénz- és tõ ke pi a ci jog ér vé nye sí té si fõ osz tály
a) részt vesz a fel ügye le ti vizs gá la tok ban, illetve a vál -

ság hely zet be ke rült fel ügyelt in téz mé nyek vál ság ke ze lé -
sé ben,

b) ki dol goz za a pénz- és tõ ke pi a ci, valamint a Pénz ügyi 
cso por tok fel ügye le ti fõ osz tá lya ha tás kö ré be tar to zó
egyéb te rü le ten foly ta tott ha tó sá gi vizs gá lat so rán a Fel -
ügye let tu do má sá ra ju tott sza bály ta lan sá gok hoz kap cso ló -
dó in téz ke dé se ket,

c) a társ fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve el ké szí ti az
igaz ga tó ság fel adat kö ré be tar to zó ha tá ro za tok ter ve ze tét,

d) ki ala kít ja – a társ fõ osz tá lyok szak vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel – a Fel ügye let re ér ke zett, a pénz- és tõ ke pi a ci
jog ér vé nye sí té si te rü le tet érin tõ ál lás fog la lá so kat, a meg -
ke re sé sek re adan dó vá la szo kat,

e) részt vesz a pénz- és tõ ke pi a cot érin tõ sza bá lyo zás ra
vo nat ko zó fel ügye le ti ál lás pont ki ala kí tá sá ban, valamint
annak kép vi se le té ben,

f) részt vesz a pénz- és tõ ke pi a cot érin tõ jog sza bá lyok
és sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ben – Sza bá lyo zá si fõ osz tály
ál tal ko or di nált – fel ügye le ti vé le mény ki ala kí tá sá ban,
valamint ja vas la to kat tesz jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra,
mó do sí tá sá ra,

g) ki je lö lés alap ján köz re mû kö dik a pénz- és tõ ke pi a ci
jog ér vé nye sí tés sel kap cso la tos pe rek vi te lé ben,

h) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mény jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sza bály za tai el fo ga dá sá ra vagy mó do sí tá -
sá ra,

i) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,
j) ke re tén be lül mû kö dik az Uni ver zá lis és ke res ke del -

mi ban kok jo gér vé nye sí té sí té si osz tá lya, a Tõ ke pi a ci in -
téz mé nyek, biz to sí tók jog ér vé nye sí té si osz tá lya és a Pénz -
ügyi vál lal ko zá sok, szö vet ke ze ti és sza ko sí tott hi tel in té ze -
tek osz tá lya.

Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság

37.  §

(1) A Biz to sí tás fel ügye le ti fõ osz tály
a) el lát ja a biz to sí tá si és az zal köz vet le nül össze füg gõ

te vé keny sé get vég zõ, valamint a biz to sí tás köz ve tí tõ és
biz to sí tá si szak ta nács adó szer ve ze tek és ter mé sze tes sze -
mé lyek fel ügye le tét, ki vé ve azon in téz mé nye ket, ame lyek
fe let ti fel ügye le tet a Pénz ügyi cso por tok fel ügye le ti fõ osz -
tá lya lát ja el,

b) el lát ja a biz to sí tá si te vé keny sé get vég zõ in téz mé -
nyek és a fõ osz tály kom pe ten ci á já ba tar to zó in téz mé nyek
ese té ben az össze füg gõ irá nyí tá si struk tú rá val ren del ke zõ
cso por tok fel ügye le tét,

c) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

d) szak mai kom pe ten ci á ja te kin te té ben részt vesz a
társ fõ osz tá lyok fo lya ma tos fel ügye lé si mun ká já ban,
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e) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -
tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

f) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke li, 
elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa nasz -
ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott in -
for má ci ó kat,

g) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,

h) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük -
ség ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé -
nyek tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té -
se ér de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de -
mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

i) ér té ke li az ak tu á ri u si je len té se ket, rend sze re sen fi -
gye lem mel kí sé ri a tar ta lé ko lá si mód sze rek szak mai és
jog sza bá lyi he lyes sé gét, a mód szer vál tá sok in do kolt sá gát, 
a gya kor la ti meg va ló sí tást, és a tar ta lé kok szint jé nek elég -
sé ges sé gét,

j) ellen õr zi a sza va to ló tõ ke szük ség let szá mí tá sok he -
lyes sé gét, elem zi a biz to sí tók szol ven cia hely ze té nek ala -
ku lá sát az éves és ne gyed éves sza va to ló tõke je len té sek
alap ján, ja vas la tot tesz a szük sé ges fel ügye le ti in téz ke dé -
sek re,

k) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

l) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

m) a kül föl di társ fel ügye le tekkel való együtt mû kö dés
so rán el lát ja a home fel ügye le ti stá tusz ból adó dó szak mai
fel ada to kat, amennyi ben az össze vont ala pú fel ügye let ha -
tá lya alá tar to zó cso por tok és pénz ügyi kong lo me rá tu mok
irá nyí tó sze re pét a fel adat kö ré be tar to zó in téz mény töl ti
be, és a cso port nak kül föl di le ány vál la la tai is van nak,

n) a fel adat kö ré be tar to zó azon in téz mé nyek kö ré ben,
me lyek egy kül föl di tu laj do nos in téz mény össze vont ala pú 
fel ügye le te alá tar to zó le ány in téz mé nyei vagy pénz ügyi
kong lo me rá tum tag jai, el lát ja a host fel ügye le ti stá tusz ból
adó dó nem zet kö zi szak mai fel ada to kat. En nek ke re té ben
kap cso la tot tart az adott kül föl di társ fel ügye le tek kel, kép -
vi se li a host fel ügye le ti ér de ke ket, részt vesz a Fel ügye let
rész vé te lé vel kül föl dön vég zett hely szí ni vizs gá la tok ban,

o) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

p) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

q) ke re tén be lül mû kö dik a Biz to sí tók és egye sü le tek
fel ügye le ti osz tá lya 1., a Biz to sí tók és egye sü le tek fel -
ügye le ti osz tá lya 2., a Biz to sí tók be fek te té si osz tá lya, a
Biz to sí tá si ak tu á ri u si osz tály, Biz to sí tá si fel ügye lé si mód -
szer ta nok osz tá lya és Egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti osz -
tály.

(2) A Pénz tá rak fel ügye le ti fõ osz tá lya

a) el lát ja a ma gánnyug díj pénz tá rak és az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tá rak és a fõ osz tály kom pe ten ci á já ba
tar to zó in téz mé nyek ese té ben az össze füg gõ irá nyí tá si
struk tú rá val ren del ke zõ cso por tok fel ügye le tét,

b) a fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek ál tal vég zett,
más fõ osz tály szak mai kom pe ten ci á já ba tar to zó te vé keny -
sé gek te kin te té ben együtt mû kö dik az érin tett fel ügye le ti
fõ osz tá lyok kal, ko or di nál ja azok rész vé te lét a fo lya ma tos
fel ügye lé si mun ká ban,

c) szak mai kom pe ten ci á ja te kin te té ben részt vesz a
társ fõ osz tá lyok fo lya ma tos fel ügye lé si mun ká já ban,

d) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se cél já ból fo -
lya ma to san elem zi, ér té ke li a fel ügyelt in téz mé nye ket, a
koc ká zat elem zés és -ér té ke lés az adat szol gál ta tás (mo ni -
tor ing), valamint a fo lya ma tos fel ügye lõi mun ka so rán a
fel ügyelt in téz mény rõl ren del ke zés re álló szám sze rû sít he -
tõ és nem szám sze rû sít he tõ, mi nõ sí té si ér té ke lés alap ján
ja vas la tot tesz azok fel ügye le ti ke ze lé sé re,

e) a koc ká za tok azo no sí tá sa és fel mé ré se so rán ér té ke -
li, elem zi a pénz ügyi vissza élé sek, a pi ac el len õr zé si, pa -
nasz ke ze lé si és fo gyasz tó vé del mi szak te rü le tek tõl ka pott
in for má ci ó kat,

f) fo lya ma to san ér té ke li és fi gye lem mel kö ve ti a fel -
ügyelt in téz mé nyek koc ká zat ke ze lé si rend sze rét, szük ség
ese tén ja vas la to kat tesz azok fej lesz té sé re,

g) kap cso la tot tart az in téz mé nyek ve ze té sé vel, szük -
ség ese tén tu laj do no sa i val, en nek ke re té ben az in téz mé -
nyek tõl tá jé koz ta tást, ada tot kér, a koc ká za tok csök ken té -
se ér de ké ben az in téz ménnyel szem ben in téz ke dést kez de -
mé nyez, fi gye lem mel kí sé ri az in téz ke dé sek ben fog lal tak
meg va ló sí tá sát, azok ha tá sát,

h) ér té ke li az ak tu á ri u si je len té se ket, rend sze re sen fi -
gye lem mel kí sé ri a tar ta lé ko lá si mód sze rek szak mai és
jog sza bá lyi he lyes sé gét, a mód szer vál tá sok in do kolt sá gát, 
a gya kor la ti meg va ló sí tást, és a tar ta lé kok szint jé nek elég -
sé ges sé gét,

i) elem zi a pénz tá rak hosszú tá vú el kö te le zett sé gé bõl
adó dó koc ká za tok ala ku lá sát,

j) ja vas la tot tesz az éves fel ügye lé si prog ram pri o ri tá -
sa i ra, a fel ügye lé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott konk rét
fel ügye lé si terv re,

k) mû köd te ti a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré nek a
fel ügye lés hez kap cso ló dó fel dol go zó, üze nõ és koc ká zat -
ér té ke lõ funk ci ó it,

l) részt vesz a ha tá ron át nyú ló te vé keny sé gek fel ügye -
le té ben,

m) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok és aján lá sok meg al ko tá sá ra, részt vesz a jog -
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sza bály-, aján lás-, irány elv-, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé -
koz ta tó ter ve ze tek ki ala kí tá sá ban,

n) ke re tén be lül mû kö dik a Pénz tá ri el len õr zé si osz tály, 
a Pénz tá ri fel ügye le ti osz tály, a Be fek te té si és ak tu á ri u si
osz tály és az Egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak fel ügye -
le ti osz tá lya.

(3) A Pénz tá ri szak igaz ga tá si fõ osz tály

a) el lát ja a ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj be val lás sal és
be fi ze tés sel kap cso la tos jog sza bá lyon ala pu ló igaz ga tá si
fel ada to kat, el ké szí ti és éven te ak tu a li zál ja a Fel ügye let ál -
tal rend sze re sí tett be val lá si nyom tat vá nyok adat tar tal mát,
for má ját és rész le tes ki töl té si út mu ta tó ját,

b) részt vesz az új, elekt ro ni kus do ku men tum ban tör té -
nõ tag díj be val lá si rend szer pénz tár szak mai fej lesz té si fel -
ada ta i ban,

c) a ma gánnyug díj pénz tá rak ese té ben el lát ja a tag díj -
be sze dés sel és a tag díj be haj tás sal kap cso la tos igaz ga tá si
fel ada to kat, el ké szí ti a szak te rü le tét érin tõ aján lás, irány -
elv, mód szer ta ni út mu ta tó és tá jé koz ta tó ter ve ze tét,

d) részt vesz a ma gánnyug díj pénz tá rak hely szí ni és
nem hely szí ni vizs gá la ta i ban, vizs gá la ta i ban, el lát ja a fõ -
osz tály fel ada tá val kap cso la tos fel ügye lé si fel ada to kat.
Vizs gá la ta el sõd le ge sen a tag sá gi jog vi szony lét re jöt té vel
és vál to zá sa i val, a tag díj be val lás, -be fi ze tés, -el szá mo lás
és -nyil ván tar tás, a tag díj be haj tás, a ta gok kal, a mun kál ta -
tó val és az adó ha tó ság gal kap cso la tos pénz tá ri el já rá sok ra
ter jed ki,

e) köz re mû kö dik a ma gán nyug díj rend szer sza bá lyo zá -
si kér dé se i nek ki ala kí tá sá ban, részt vesz a ma gánnyug díj -
pénz tá ri rend szert érin tõ stra té gi ai kér dé sek kel kap cso la -
tos fel ügye le ti ál lás pont ki ala kí tá sá ban,

f) köz re mû kö dik a já ru lék (tag díj), mint köz te her be -
sze dé sé nek és be haj tá sá nak ér vé nye sí té sé hez szük sé ges
egy sé ges, az adó ha tó ság gal is össze han golt sza bá lyo zás
ki dol go zá sá ban, pénz tá ri meg ke re sé sek alap ján egyez te -
tést foly tat le az adó ha tós ság gal,

g) el lát ja az adó ha tó sá gi meg ke re sé sek kel kap cso la tos
fel ada to kat, in téz ke dik a pénz tá rak felé, és fo lya ma to san
fi gye lem mel kí sé ri a tag sá gi jog vi szony, illetve a meg ke -
re sés sel érin tett ügyek ren de zé sét,

h) köz re mû kö dik az Egyé ni Nyug díj szá mí tó Prog ram
in ter ne tes vál to za tá nak ak tu a li zá lá si és to vább fej lesz té si
mun ká la ta i ban, ki dol goz za annak pénz tár szak mai fel té tel -
rend sze rét, részt vesz az el ké szült mo dell tesz te lé sé ben,

i) ja vas la tot tesz, ki dol goz za és egyez te ti a szak te rü le -
tét érin tõ jog sza bá lyok vég re haj tá sát biz to sí tó egy sé ges el -
já rá so kat, részt vesz a fel ügye le ti ál lás fog la lá sok ki ala kí -
tá sá ban, szak mai együtt mû kö dés sel se gí ti a társ fõ osz tá -
lyok te vé keny sé gét,

j) szak te rü le tét érin tõ en – kü lö nö sen az új jog sza bá lyok
meg je le né sét köve tõen – a pénz tá rak és a fog lal koz ta tók szá -
má ra tá jé koz ta tó kat ké szít, szak mai kon zul tá ci ó kat tart, elõ -
se gít ve a tá jé ko zott sá got és a jog kö ve tõ ma ga tar tást,

k) a pénz tá ri szek tor ról ter mék is mer te tõ táb lát ál lít
össze, és azo kat a szük sé ges gya ko ri ság gal fris sí ti.

(4) A Biz to sí tá si és pénz tá ri jog ér vé nye sí té si fõ osz tály
a) részt vesz a fel ügye le ti el len õr zé sek ben, vizs gá la -

tok ban, illetve a vál ság hely zet be ke rült fel ügyelt in téz mé -
nyek vál ság ke ze lé sé ben,

b) ki dol goz za a biz to sí tá si és pénz tár pi a ci fel ügye le ti
fõ osz tá lyok ha tás kö ré be tar to zó an foly ta tott ha tó sá gi vizs -
gá lat so rán a Fel ügye let tu do má sá ra ju tott sza bály ta lan sá -
gok hoz kap cso ló dó in téz ke dé se ket,

c) a társ fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve el ké szí ti az
igaz ga tó ság fel adat kö ré be tar to zó ha tá ro za tok ter ve ze tét,

d) ki ala kít ja – a társ fõ osz tá lyok szak vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel – a Fel ügye let re ér ke zett, a biz to sí tá si és pénz -
tár pi a ci jog ér vé nye sí té si te rü le tet érin tõ ál lás fog la lá so kat,
ki dol goz za a meg ke re sé sek re adan dó vá la szo kat,

e) részt vesz a biz to sí tá si és pénz tár pi a co kat érin tõ sza -
bá lyo zás ra vo nat ko zó fel ügye le ti ál lás pont ki ala kí tá sá ban, 
valamint annak kép vi se le té ben,

f) részt vesz a biz to sí tá si és pénz tár pi a co kat érin tõ jog -
sza bá lyok és sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ben – Sza bá lyo zá si
fõ osz tály ál tal ko or di nált – fel ügye le ti vé le mény ki ala kí tá -
sá ban, valamint ja vas la to kat tesz jog sza bá lyok meg al ko tá -
sá ra, mó do sí tá sá ra,

g) ki je lö lés alap ján köz re mû kö dik a biz to sí tá si és pénz -
tár pi a ci jog ér vé nye sí tés sel kap cso la tos pe rek vi te lé ben,

h) ja vas la tot tesz a fel ügyelt in téz mény jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sza bály za tai el fo ga dá sá ra vagy mó do sí tá -
sá ra,

i) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,
j) ke re tén be lül mû kö dik a Biz to sí tá si jog ér vé nye sí té si

osz tály és a Pénz tá ri jog ér vé nye sí té si osz tály.

Informatika szolgáltatási igazgatóság

38.  §

(1) Az IT-al kal ma zá sok fõ osz tá lya
a) kar ban tart ja, fel ügye li az al kal ma zá so kat, gon dos -

ko dik az üze mel te tett in for ma ti kai rend sze rek (be le ért ve
az in ter ne tet és az int ra ne tet is) al kal ma zás szin tû mû köd te -
té sé rõl,

b) fo lya ma tos tá mo ga tást, se gít ség nyúj tást biz to sí t az
al kal ma zá sok hasz ná la tá val kap cso lat ban fel me rü lõ fel -
hasz ná lói prob lé mák meg ol dá sá ra, fe le lõs a fel hasz ná lók
kap cso ló dó szak mai kép zé sé ért,

c) be gyûj ti, rend sze re zi, egyez te ti, ko or di nál ja az al -
kal ma zá sok kal kap cso la tos fel hasz ná lói igé nye ket, gon -
dos ko dik a mun ka lap nyil ván tar tás ve ze té sé rõl,

d) elõ ké szí ti a kül sõs fej lesz tés ben ké szült rend sze rek
kar ban tar tá si szer zõ dé se i nek szak mai tar tal mát, gaz dál ko -
dik a szer zõ dés ben le kö tött kül sõs tá mo ga tá si ka pa ci tá -
sok kal,

e) fe le lõs a Fel ügye let in for ma ti kai al kal ma zá sa i nak
össze han golt és egy sé ges fej lesz té sé ért,

f) kül sõ meg bí zás ban ké szü lõ rend sze rek ese té ben az
érin tett társ fõ osz tá lyok kal kö zö sen részt vesz a szak mai
kö ve tel mény spe ci fi ká ci ók el ké szí té sé ben; ko or di nál ja,
fel ügye li azok ter ve zé sét, fej lesz té sét, tesz te lé sét, üzem be
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he lye zé sét, ok ta tá sát; ellen õr zi a tesz te lé si, fel hasz ná lói,
üze mel te tõi, ok ta tá si do ku men tá ci ók meg fe le lõ sé gét, tel -
jes kö rû sé gét,

g) bel sõ fej lesz té sek ese tén részt vesz a szak mai kö ve -
tel mény spe ci fi ká ci ók el ké szí té sé ben; el lát ja a szük sé ges
fo lya mat ter ve zé si rend szer szer ve zé si fel ada to kat, lo gi kai
és fi zi kai szin tû rend szer ter ve ket ké szít; ko or di nál ja, és
részt vesz az új rend sze rek, mo du lok, funk ci ók ter ve zé sé -
ben; el vég zi a szük sé ges prog ra mo zá si, kó do lá si fel ada to -
kat, az el ké szült al kal ma zás tesz te lé sét, üzem be he lye zé -
sét, be ve ze té sét, meg szer ve zi és ille té kességi kö ré ben
meg tart ja a szük sé ges fel hasz ná lói is me re tek ok ta tá sát,
gon dos ko dik a szük sé ges do ku men tá ci ók elõ ál lí tá sá ról;
köz re mû kö dik az in for ma ti kai fej lesz té sek meg kí ván ta
folya matmódosítások ki ala kí tá sá ban, gon dos ko dik a vál -
to zás ke ze lés rõl,

h) biz to sít ja, hogy a je len tés fo ga dó rend sze ren ke resz -
tül az adat szol gál ta tá sok tel je sí té sé hez szük sé ges ál lo má -
nyok tel jes kö rû en ren del ke zés re áll ja nak,

i) fel ügye li és vég zi a fel ügyelt in téz mé nyek adat szol -
gál ta tás ának fo ga dá sát, en nek so rán a fel me rü lõ for mai hi -
á nyos sá gok, hi bák ja ví tá sá ra, hi ány pót lás ra hív ja fel az
érin tett in téz mé nye ket. A ké se del me sen vagy a je len tést
egy ál ta lán nem tel je sí tõ in téz mé nyek kel szem ben szank -
ció al kal ma zá sá ra tesz ja vas la tot,

j) ellen õr zi a KIR egyes mo dul jai és a kap cso ló dó rend -
sze rek kö zöt ti adat kon zisz ten ci át, el jár a te vé keny sé ge so rán
fel tárt, vagy meg ke re sés alap ján tu do má sá ra ju tott fel ügye le ti 
adat rög zí té si hi bák, hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá ban,

k) részt vesz az adat szol gál ta tá si jog sza bá lyok elõ ké -
szí té sé ben, a je len tés táb lák in for ma ti kai szem pon tú ki ala -
kí tá sá ban. Jog sza bály vál to zás vagy a táb lák sza bály rend -
sze ré ben tör té nõ je len tõs vál to zás ese tén részt vesz az
adat szol gál ta tás tesz te lé sé nek le bo nyo lí tá sá ban,

l) el lát ja a Fel ügye let együtt mû kö dé si meg ál la po dá son
vagy jog sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló adat szol gál ta tá si 
kö te le zett sé gé vel kap cso la tos fel ada ta it, részt vesz a Fel -
ügye let kül sõ adat szol gál ta tá sa i nak spe ci fi ká ci ó já ban,

m) szük ség ese tén gon dos ko dik a fel ügyelt in téz mé -
nyek re vo nat ko zó, a KIR adat szol gál ta tá si al rend sze ré bõl
ki nyer he tõ sta tisz ti kai idõ so rok és egyéb le kér de zé sek el -
ké szí té sé rõl,

n) el lát ja az ér ték pa pír törzs kar ban tar tá sá val kap cso la -
tos in for ma ti kai fel ada to kat,

o) részt vesz a Sza bá lyo zá si fõ osz tály és a Gaz da sá gi
fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel a fel ügye le ti díj szá mí tás
adat szol gál ta tás hoz kap cso ló dó szá mí tá si al go rit mu sá nak
ki ala kí tá sá ban, azo kat a társ fõ osz tá lyok be vo ná sá val kar -
ban tart ja,

p) ke re tén be lül mû kö dik az Al kal ma zás fel ügye le ti
osz tály, a Fej lesz té si osz tály és az Adat fo ga dá si osz tály.

(2) Az IT-inf ra struk tú ra fõ osz tály
a) üze mel te ti a lo ká lis há ló za tot, valamint az ah hoz

kap cso ló dó egyéb szol gál ta tá so kat, azaz az in ter ne tet, a tá -
vo li há ló za ti el érést és a ve ze té kes kap cso la to kat, el lát ja a
szer ver-kör nye zet szoft ver/hard ver fel ügye le tét, rend szer -

szin tû ad mi niszt rá ci ót vé gez a Fel ügye let in for ma ti kai
rend sze re i nek adat bá zi sa in, ve ze ti a hard ver/szoft ver mû -
sza ki lel tárt, kap cso la tot tart kül sõ kom mu ni ká ci ós szol -
gál ta tók kal,

b) üze mel te ti a te lep he lye ken mû kö dõ te le fon há ló za to -
kat és a mo bil te le fo no kat, kap cso la tot tart kül sõ te le kom -
mu ni ká ci ós szol gál ta tók kal, tá mo ga tást nyújt a kon fe ren -
cia ter mek tech ni kai esz kö ze i nek üze mel te té sé hez, kon fe -
ren ci ák szer ve zé sé nél mû sza ki hát te ret biz to sí t,

c) fel ügye li és kar ban tart ja a Fel ügye let nél al kal ma zott
PC-mun ka ál lo má so kat a hard ver és az iro dai szoft ver-kör -
nye zet te kin te té ben, help-desk szol gá la tot lát el, amely se -
gí ti a Fel ügye let PC-mun ka ál lo más al kal ma zó it a PC-vel
vég zett mun ká juk so rán fel lé põ prob lé mák meg ol dá sá ban, 
üze mel te ti a Fel ügye let te lep he lyén mû kö dõ ön ál ló és há -
ló za tos nyom ta tó kat,

d) ke re tén be lül mû kö dik az Üze mel te té si osz tály és a
Help-desk osz tály.

(3) A Pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sa fõ osz tály

a) ki ala kít ja és mû köd te ti a ma gánnyug díj pénz tá rak és
pénz tár ta gok köz pon ti nyil ván tar tá sát, amely nek ke re té -
ben ki dol goz za és a pénz tá rak, a pénz tár ta gok, valamint a
fog lal koz ta tók szá má ra köz zé te szi az adat szol gál ta tá sok
tar tal mát, ki ala kít ja az ada tok fo ga dá sá nak, rög zí té sé nek
és fel dol go zá sá nak rend jét,

b) fel ügye le ti in for má ci ós le kér de zõ rend szert mû köd -
tet, amellyel el len õr zött hoz zá fé ré si jo go sult ság ke re té ben
ada to kat szol gál tat a ma gánnyug díj pénz tá rak kal kap cso la -
tos fel ügye lé si, szak igaz ga tá si, elem zé si, mo ni tor ing, és
sza bá lyo zást, jog al ko tást elõ ké szí tõ te vé keny ség hez,

c) biz to sít ja az adat kom mu ni ká ci ót a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott igaz ga tá si szer vek kel (OEP, ONYF, KSH),
valamint el lát ja a jog sza bály ban elõ írt adat egyez te tés sel járó
fel ada to kat az ál lam i adó ha tó ság gal, az Igaz ság ügyi és Ren -
dé sze ti Mi nisz té ri um mal és a Bel ügy mi nisz té ri um mal,

d) gon dos ko dik a nyil ván tar tott sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl és meg õr zé sé rõl, meg szer ve zi és el lát ja a jog sza -
bá lyok ál tal meg ha tá ro zott kör ben a ma gánnyug díj pénz tá -
rak és az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ré -
szé re tör té nõ adat szol gál ta tást, ada tot szol gál tat a Pénz -
ügy mi nisz té rium, a mi nisz té riu mok, az MNB, a KSH,
valamint egyéb ál lam igaz ga tá si szer vek ré szé re a jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek alap ján,

e) el ké szí ti és köz re ad ja a ma gánnyu gdíj pénz tá ri tag díj -
be val lá sok elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges szá mí tó gé pes prog ra mo -
kat, és gon dos ko dik ezek ak tu a li zá lá sá ról, el ké szí ti és kar -
ban tart ja az át lé põ pénz tár ta gok ról a pénz tá rak egy más kö -
zöt ti adat szol gál ta tá sá hoz szük sé ges adat szer ke ze ti le írást,

f) elem zi, ér té ke li a pénz tá ri adat szol gál ta tá so kat, rend -
kí vü li adat szol gál ta tást ren del el, en ge dé lye zi a ma -
gánnyug díj pénz tá rak ré szé re a nyil ván tar tás elekt ro ni kus
vagy op ti kai adat hor do zón tör té nõ meg õr zé sét, ha az al -
kal ma zott mód szer biz to sít ja a nyil ván tar tás összes ada tá -
nak ké se de lem nél kü li elõ ál lí tá sát, fo lya ma tos le ol vas ha -
tó sá gát, illetve ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé gét,
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g) a PKN adat szol gál ta tá sok elem zé se alap ján hely szí -
ni és nem hely szí ni vizs gá la to kat kez de mé nyez, valamint
részt vesz a pénz tá rak fel ügye le ti fõ osz tá lya ál tal el ren -
delt, a ma gánnyug díj pénz tá rak nyil ván tar tá si és in for ma ti -
kai rend sze re i nek vizs gá la ta i ban.

A piaci folyamatok felügyeletéért felelõs
fõigazgató-helyettes irányítása alá tartozó

 hivatali szervezeti egységek feladatai

39.  §

(1) A pi a ci fo lya ma tok fel ügye le té ért fe le lõs hi va ta li szer -
ve ze ti egy sé gek fel ada ta, hogy biz to sít sák a fel ügyelt pi a cok
tisz tes sé ges és át lát ha tó mû kö dé sét, en nek ke re té ben

a) el jár en ge dé lye zé si ügyek ben, így a pi ac ra lé pés, pi ac -
ról tör té nõ ki vo nu lás, valamint a sze mé lyek kel kap cso la tos
en ge dé lye zé si, nyil ván tar tá si és be je len té si ügyek ben,

b) ko or di nál ja a Fel ügye let pénz mo sás el le ni és a ter ro -
riz mus fi nan szí ro zá sá val szem be ni fel ada ta it,

c) köz re mû kö dik a szak mai tör vények fo gyasz tó vé del -
mi ren del ke zé se i nek pénz ügyi szer ve ze tek ál ta li tel je sí té -
se fel ügye le té ben, ér té ke li és elem zi a pénz ügyi szol gál ta -
tók ma ga tar tá sát a fo gyasz tó vé de lem te rü le tén és az az zal
kap cso la tos meg nyil vá nu lá so kat,

d) kez de mé nye zi és ér vé nye sí ti a fo gyasz tó vé de lem -
mel kap cso la tos fel ügye le ti po li ti kát, ke ze li a szol gál ta -
tók kal szem be ni ügy fél pa na szo kat,

e) fi gye lem mel kí sé ri a pi a ci rend el le nes sé ge ket, fel lép
az ész lelt jog sér té sek kel szem ben,

f) ügy fél szol gá la tot mû köd tet, el jár a Fel ügye let re ér -
ke zõ pa na szok ke ze lé sé ben, ér té ke lé sé ben,

g) fi gye lem mel kí sé ri a pénz ügyi vissza élé sek re uta ló
je len sé ge ket, kez de mé nye zi azok meg szün te té sét, irá nyít -
ja a pénz ügyi vissza élé sek el le ni fel ügye le ti el já rá so kat,

h) ellen õr zi a jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny sé get és a
pi a cot za va ró ese mé nye ket, el jár a fel tárt rend el le nes sé -
gek kel szem ben,

i) szer ve zi a Fel ügye let euró pai uni ós szer ve ze tek ben,
bi zott sá gok ban való rész vé te lét, nem zet kö zi kö te le zett sé -
ge i bõl fa ka dó fel ada ta it.

(2) El lát ja a Fel ügye let bel sõ igaz ga tá si fel ada ta it és a
hi va ta li lé te sít mé nyek, esz kö zök üze mel te té sét, en nek ke -
re té ben

a) biz to sít ja a Fel ügye let hi va ta li mû kö dé sé nek szer ve -
zé si, irat for gal mi fel té te le it,

b) vég zi a fo lya ma tok üzem gaz da sá gi szem pon tú elem -
zé sét és ér té ke lé sét,

c) üze mel te ti, kar ban tart ja – az in for ma ti kai esz kö zök
ki vé te lé vel – a fel ügye le ti lé te sít mé nye ket és esz kö zö ket,

d) szer ve zi a Fel ügye let bel sõ igaz ga tá si mun ká it, a hi -
va ta li lé te sít mé nyek, esz kö zök üze mel te té sét,

e) szer ve zi a Fel ügye let bel sõ és kül sõ ren dez vé nye it,
f) gon doz za a Fel ügye let egy sé ges ar cu la ti meg je le né sét.

(3) A Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi net tag jai a fõigaz -
gató- helyettes köz vet len irá nyí tá sa alatt fel ügye le ti szin -

ten ko or di nál ják a pénz for ga lom mal, az ér ték pa pí rok el -
szá mo lá sá val kap cso la tos fel ada to kat, valamint a gaz da sá -
gi és a gaz dál ko dá si kont roll ing rend szert.

(4) A Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi net
a) ko or di nál ja a pénz- és el szá mo lás for ga lom mal, a

pénz he lyet te sí tõk kel és az elekt ro ni kus szol gál ta tá sok kal
(rö vi den: pénz for gal mi) kap cso la tos pi ac fel ügye le ti te vé -
keny sé ge ket,

b) elõ ké szí ti a pénz for gal mi vizs gá la tok te ma ti ká ját,
koc ká za ti ér té ke lé sé nek ál ta lá nos mód szer ta ná nak ki dol -
go zá sát,

c) részt vesz a fel ügye le ti vizs gá la tok ban,
d) a cél sze rû és ha té kony gaz dál ko dás ér de ké ben ki ala -

kít ja és mû köd te ti a gaz da sá gi kont roll ing rend szert, vég zi
a fo lya ma tok üzem gaz da sá gi szem pon tú elem zé sét és ér té -
ke lé sét,

e) havi és ne gyed éves rend sze res ség gel be szá mo lót ké -
szít a Hi va tal gaz dál ko dá sá ról a Fel ügye le ti Ta nács és Hi -
va tal ve ze té se ré szé re, me lyet egyez tet a Gaz da sá gi fõ osz -
tállyal,

f) fo lya ma to san kar ban tart ja a ke ret gaz dál ko dás rend -
sze rét, ja vas la tot fo gal maz meg a fõ igaz ga tó felé a ke ret -
gaz dál ko dá si rend szer to vább fej lesz té sé re, nap ra ké szen
kö ve ti a ke re tek fel hasz ná lá sát, ér té ke li és elem zi az ada -
tok ala ku lá sát,

g) a gaz da sá gi kont roll ing rend szer mû köd te té se ér de -
ké ben, a kö te le zõ ál lam ház tar tá si szám vi te li elõ írásokon
túl ja vas la to kat fo gal maz meg a Gaz da sá gi fõ osz tály felé a
fõ köny vi köny ve lé si, nyil ván tar tá si rend sze rek rész le te -
zett sé gé re vo nat ko zó an, kap cso la tot tart a ke ret gaz dák kal.

Európai és nemzetközi ügyek fõosztálya

40.  §

A fõ osz tály
a) fe le lõs az euró pai uni ós tag ság ból adó dó fel ügye le ti

fel ada tok szer ve zé sé ért, en nek ke re té ben ko or di nál ja a
Fel ügye let egé szé nek ilyen irá nyú te vé keny sé gét,

b) át ve szi az euró pai uni ós jog anya gok elõ ké szí té sé re,
valamint vég re haj tá sá ra irá nyuló mun ka anya go kat, fe le lõs 
azok meg õr zé sé ért, a fe le lõ sök, fel ada tok és ha tár idõk
nyil ván tar tá sá ért,

c) ki je lölt fe le lõ sök kel nem ren del ke zõ ese tek ben vég -
zi a vé le mé nye zen dõ, illetve ké szü lõ anya gok Fel ügye le -
ten be lü li egyez te té sét, ki egé szí té sét, azok ve ze tõi jó vá ha -
gya tá sát,

d) fe le lõs a fel ügye le ti ál lás pont ha zai és nem zet kö zi
kép vi se le té ért, az Euró pai Uni ó val való fo lya ma tos kap -
cso lat tar tá sért, gon dos ko dik az euró pai uni ós mun ka cso -
por tok ban el ért ered mé nyek Fel ügye le ten be lü li meg is -
mer te té sé rõl, a szük sé ges sé váló te en dõk kez de mé nye zé -
sé rõl,

e) ko or di nál ja a Fel ügye let te vé keny sé gét az Euró pai
Unió bi zott sá ga i ban és mun ka cso port ja i ban, valamint a
nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban,
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f) a nem zet kö zi kap cso la tok rend jé ben fog lal tak nak
meg fele lõen gon dos ko dik a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
be töl tött tag ság ból adó dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl,

g) fe le lõs a nem zet kö zi két- és több ol da lú fel ügye le ti
meg ál la po dá sok meg kö té sé re irá nyuló tár gya lá sok le foly -
ta tá sá ért,

h) a fel ügye le ti szak te rü le tek kel együtt mû köd ve gon -
dos ko dik a nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok -
ban rög zí tett fel ada tok el vég zé sé rõl, a nyúj tan dó in for má -
ció szak mai tar tal má ért az ille té kes szak mai hi va ta li szer -
ve ze ti egy ség fe le l, de az in for má ció ké rés sel kap cso la tos
írás be li do ku men tu mok el ké szí té sét, a kap cso ló dó le ve le -
zést, a do ku men tu mok nyil ván tar tá sát a fõ osz tály vég zi,

i) a ren del ke zé sé re álló ke re tek kö zött kül föl di in for -
má ci ók igény sze rin ti be szer zé sé vel se gí ti az egyes igaz -
ga tó sá gok mun ká ját,

j) fo gad ja az EGT-n be lül a ha tá ron át nyú ló szol gál ta -
tá sok kal és fi ók te le pek kel kap cso la tos be je len té se ket,
azo kat ille té kességbõl to váb bít ja az En ge dé lye zé si igaz ga -
tó ság nak,

k) az En ge dé lye zé si igaz ga tó ság gal együtt mû köd ve fe -
le lõs a ha zai szol gál ta tók nak az EGT ke re té ben ha tá ron át -
nyú ló szol gál ta tá sok kal, illetve fi ók ala pí tás sal kap cso la -
tos be je len té sei kap csán a fel ügye le ti ko or di ná ci ó ért, és a
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ hi va ta los tá -
jé koz ta tó meg kül dé sé ért az érin tett társ fel ügye let ré szé re,

l) je len tõs nem zet kö zi ki ha tá sú pénz- és tõ ke pi a ci za -
va rok, illetve a nem zet kö zi fi ze té si for ga lom fenn aka dá sa
ese tén, a vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé gek nek meg fele -
lõen, a vál ság elem zés ben és -ke ze lés ben érin tett fel ügye -
le ti te rü le tek tõl ka pott jel zé sek alap ján ha la dék ta la nul
kap cso lat ba lép a kom pe tens euró pai in téz mé nyek és a
társ fel ügye le tek ki je lölt fe le lõ se i vel, és kez de mé nye zi a
kö te le zett ség vál la lá sok ból fa ka dó lé pé se ket,

m) ke ze li a nem zet kö zi, illetve uni ós sza bá lyok alap ján
mi nõ sí tett ira to kat,

n) az érin tett fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve össze ál lít -
ja a Fel ügye let ne gyed éves uta zá si ter vét, ko or di nál ja az
ezzel kap cso la tos fel ada tok el vég zé sét,

o) ke re tén be lül mû kö dik a Euró pai Uni ós ügyek osz tá -
lya és a Nem zet kö zi szer ve ze tek és két ol da lú kap cso la tok
osz tá lya.

Pénzügyi visszaélések elleni fõosztály

41.  §

A fõ osz tály
a) fi gye lem mel kí sé ri a Fel ügye let tu do má sá ra ju tott, a

nyil vá nos for rá sok ból, valamint a társ ha tó sá gok tól ka pott
in for má ci ók alap ján pénz ügyi vissza élé sek re uta ló je len -
sé ge ket, vizs gál ja azo kat, és a jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen el jár,

b) az ész lelt rend el le nes sé gek rõl tá jé koz tat ja az ille té -
kes szak te rü le te ket, szük ség sze rint részt vesz a vizs gá la -
tok ban,

c) ko or di nál ja a pénz mo sás és ter ro riz mus fi nan szí ro -
zá sa el le ni fel ügye le ti fel ada to kat, együtt mû kö dik a fel -
ügye le ti szak fõ osz tá lyok kal a fel ügyelt szer ve ze tek vizs -
gá la ta i ban, el ké szí ti a pénz mo sás és ter ro riz mus fi nan szí -
ro zá sa el le ni el já rá sok min ta sza bály za tát, együtt mû kö dik
a nem zet kö zi és a sza bá lyo zá si szak te rü le tek kel a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tá ban,

d) kap cso la tot tart a pénz ügyi vissza élé se ket vizs gá ló
kül sõ szer ve ze tek kel.

Engedélyezési igazgatóság

42.  §

(1) A Pénz- és tõ ke pi a ci en ge dé lye zé si fõ osz tály

a) el lát ja az egyes ága za ti tör vényeknek meg fele lõen a
fel ügyelt in téz mé nyek ala pí tá sá nak, mû kö dé sé nek és te vé -
keny sé gé nek en ge dé lye zé sé vel, az át ala ku lá si és a vég el -
szá mo lá si el já rás sal, az egyéb en ge dé lye zé si, jó vá ha gyá si
vagy meg ál la pí tá si el já rás sal, valamint a nyil ván tar tás ba
vé tel lel össze füg gõ fel ada to kat,

b) gon dos ko dik az en ge dé lye zé si-jó vá ha gyá si vagy
meg ál la pí tá si-meg fe lel te té si el já rás le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges társ fõ osz tá lyi szak vé le mé nyek be szer zé sé rõl,

c) részt vesz a pénz- és tõ ke pi a cot érin tõ jog sza bá lyok
és sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ben – Sza bá lyo zá si fõ osz tály
ál tal ko or di nált – fel ügye le ti vé le mény ki ala kí tá sá ban,
valamint ja vas la to kat tesz jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra,
mó do sí tá sá ra,

d) ké re lem alap ján a pénz- és tõ ke pi a ci en ge dé lye zé si
te vé keny ség gel kap cso la tos ál lás fog la lá so kat ad ki,

e) in té zi az EGT más tag ál la ma i ból ér ke zett, illetve
Ma gyar or szág ról az EGT más tag ál la ma i ba irá nyuló ha tá -
ron át nyú ló szol gál ta tás sal vagy fi ók ala pí tás sal kap cso la -
tos jogi fel ada to kat, az Euró pai és nem zet kö zi ügyek fõ -
osz tá lyá nak tá jé koz ta tá sa mel lett,

f) az Euró pai és nem zet kö zi ügyek fõ osz tá lyá val
együtt mû köd ve meg tesz min den olyan hi va ta los tá jé koz -
ta tást, ame lyet a jog sza bá lyok a Fel ügye let szá má ra az
 Európai Unió Bi zott sá ga felé meg ha tá roz nak,

g) ki je lö lés alap ján köz re mû kö dik a te vé keny sé gét
érin tõ pe res ügyek vi te lé ben,

h) gon dos ko dik a fel ügyelt in téz mé nyek, az en ge dély -
kö te les te vé keny sé get vég zõk és a ha tá ron át nyú ló pénz -
ügyi szol gál ta tók en ge dé lye zé si és be je len té si kö te le zett -
ség alá esõ ada ta i nak nyil ván tar tá sá ról, el vég zi a
KIR-KTA adat kar ban tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

i) gon dos ko dik a fel ügyelt in téz mé nyek ren del ke zés re
álló sza bály za tai má so la ta i nak ar chi vá lá sá ról és azok más
hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek ré szé re tör té nõ hoz zá fé ré sé -
nek biz to sí tá sá ról,

j) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,

k) ke re tén be lül mû kö dik a Hi tel in té ze ti en ge dé lye zé si
osz tály, a Tõ ke pi a ci en ge dé lye zé si osz tály és a Pénz ügyi
vál lal ko zá sok en ge dé lye zé si osz tá lya.
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(2) A Biz to sí tá si és pénz tá ri en ge dé lye zé si fõ osz tály

a) el lát ja az egyes ága za ti tör vényeknek meg fele lõen a
fel ügyelt in téz mé nyek ala pí tá sá nak, mû kö dé sé nek és te vé -
keny sé gé nek en ge dé lye zé sé vel, az át ala ku lá si és a vég el -
szá mo lá si el já rás sal, az egyéb en ge dé lye zé si, jó vá ha gyá si
vagy meg ál la pí tá si el já rás sal, valamint a nyil ván tar tás ba
vé tel lel össze füg gõ fel ada to kat,

b) gon dos ko dik az en ge dé lye zé si-jó vá ha gyá si vagy
meg ál la pí tá si-meg fe lel te té si el já rás le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges társ fõ osz tá lyi szak vé le mé nyek be szer zé sé rõl,

c) részt vesz a biz to sí tá si és pénz tá ri te rü le tet érin tõ
jog sza bá lyok és sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ben – Sza bá lyo -
zá si fõ osz tály ál tal ko or di nált – fel ügye le ti vé le mény ki -
ala kí tá sá ban, valamint ja vas la to kat tesz jog sza bá lyok
meg al ko tá sá ra, mó do sí tá sá ra,

d) ké re lem alap ján a biz to sí tá si és pénz tá ri enge -
délyezési te vé keny ség gel kap cso la tos ál lás fog la lá so kat ad 
ki,

e) in té zi az EGT más tag ál la ma i ból ér ke zett, illetve
Ma gyar or szág ról az EGT más tag ál la ma i ba irá nyuló ha tá -
ron át nyú ló szol gál ta tás sal vagy fi ók ala pí tás sal kap cso la -
tos jogi fel ada to kat, az Euró pai és nem zet kö zi ügyek fõ -
osz tá lyá nak tá jé koz ta tá sa mel lett,

f) az Euró pai és nem zet kö zi ügyek fõ osz tá lyá val
együtt mû köd ve meg tesz min den olyan hi va ta los tá jé koz -
ta tást, ame lyet a jog sza bá lyok a Fel ügye let szá má ra az
 Európai Unió Bi zott sá ga felé meg ha tá roz nak,

g) ki je lö lés alap ján köz re mû kö dik a te vé keny sé gét
érin tõ pe res ügyek vi te lé ben,

h) gon dos ko dik a fel ügyelt in téz mé nyek, az en ge dély -
kö te les te vé keny sé get vég zõk és a fõ osz tály ügy kö ré be
tar to zó ha tá ron át nyú ló te vé keny sé get vég zõk en ge dé lye -
zé si és be je len té si kö te le zett ség alá esõ ada ta i nak nyil ván -
tar tá sá ról, el vég zi a KIR-KTA adat kar ban tar tá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat,

i) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,

j) ke re tén be lül mû kö dik a Biz to sí tá si en ge dé lye zé si
osz tály és a Pénz tá ri en ge dé lye zé si osz tály.

(3) A Tõ ke- és pénz pi a ci ki bo csá tá si fõ osz tály

a) nyil vá nos for ga lom ba ho za tal ese tén el bí rál ja és
dön tés re elõ ké szí ti a tá jé koz ta tó és nyil vá nos aján lat té tel
köz zé té te lé nek en ge dé lye zés re irá nyuló ké rel me ket.
Ellen õr zi, hogy a vo nat ko zó, ha tá lyos jog sza bá lyok ban
fog lalt fel té te lek nek a ki bo csá tó ele get tet t-e. A gaz da sá gi, 
pénz ügyi ada tok mér le ge lé sé vel, a koc ká za ti té nye zõk re
fi gye lem mel az eset le ges hi ány pót lást köve tõen elõ ké szí ti
a ha tá ro za tot. Az el bí rá lás so rán a pénz ügyi ada to kat és az
elem zé se ket il le tõ en ki ké ri a Köz gaz da sá gi fõ osz tály vé le -
mé nyét a koc ká za tok ról,

b) el jár az EGT más tag ál la ma i ból ér ke zõ ki bo csá tá si
és for ga lom ba ho za ta li be je len té sek, ké rel mek ügyé ben,

c) zárt kö rû for ga lom ba ho za tal ese tén nyi lat ko zik a
for ga lom ba ho za tal jog sze rû sé gé rõl,

d) az elõ írt be je len té si kö te le zett sé gek tel je sí té se alap -
ján re giszt rál ja a for ga lom ba ho za tal si ke res sé gét, be fek te -
té si alap ese té ben nyil ván tar tás ba ve szi azt,

e) el lát ja a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa sá gok
szá má ra a – be fo lyás szer zés tár gyá ban kö te le zõ vé tett –
be je len té si és köz zé té te li kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el -
len õr zé sét és nyil ván tar tá sát, in téz ke dést ké szít elõ,

f) el bí rál ja az ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sá ra jo go sult, illetve 
jo go sult tá vál ni kí vá nó nyom dák ál tal elõ ter jesz tett ké rel -
me ket,

g) el lát ja az ér ték pa pí rok nyil vá nos ki bo csá tá sá nak
jogi el len õr zé sét,

h) a Ma gyar Köz tár sa ság Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá la tá nak Szak ér tõi In té ze te ál tal adott szak vé le mény
alap ján elõ ké szí ti az ér ték pa pí rok elõ ál lí tá sa tár gyá ban ki -
adás ra ke rü lõ ha tá ro za to kat,

i) fi gye lem mel kí sé ri a köz zé té tel re, tá jé koz ta tás ra kö -
te le zett ki bo csá tok nyil vá nos köz le mé nye it, ér té ke li azok
jog sze rû sé gét a piac za var ta lan mû kö dé se és a be fek te tõk
tá jé koz ta tá sa szem pont já ból, szük ség ese tén ja va sol ja fel -
ügye le ti el já rás le foly ta tá sát,

j) el vég zi a KIR-KTA ér ték pa pír tör zsé nek adat kar ban -
tar tá sá val kap cso la tos fel ada ta it,

k) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,
l) ke re tén be lül mû kö dik az En ge dé lye zé si osz tály és a

Mo ni tor ing osz tály.

Piacfelügyeleti igazgatóság

43.  §

(1) A Pi ac el len õr zé si fõ osz tály
a) le foly tat ja azok ban az ügyek ben a fel ügye le ti vizs -

gá la to kat, ame lyek a Fel ügye let en ge dé lye zé se és el len õr -
zé se alá tar to zó in téz mé nyek ál ta lá nos fel ügye le ti el já rá -
sán túl mu tat nak, vagy nem a fel ügye let el len õr zé se alatt
álló in téz mé nyek te vé keny sé gé vel kap cso la to sak, ha a
vizs gált te vé keny sé gek sért he tik vagy ve szé lyez tet he tik a
pénz ügyi rend szer in teg ri tá sát, alá ás hat ják a pénz ügyi
rend szer be ve tett ál ta lá nos bi zal mat, vagy nö vel he tik a
rend szer koc ká za tot,

b) fi gye lem mel kí sé ri a meg kö tött tõzs dei ügy le te ket,
valamint a tõ ke pi a ci fo lya ma tok ala ku lá sát ab ból a szem -
pont ból, hogy meg va ló sult-e benn fen tes ke res ke de lem,
tisz tes ség te len ár fo lyam-be fo lyá so lás, fél re ve ze tõ in for -
má ci ók köz zé té te le, illetve olyan hely zet, amely nyil vá nos 
vé te li aján lat út ján tör té nõ be fo lyás szer zés le bo nyo lí tá sát
in do kol ja,

c) mo ni tor ing te vé keny sé ge alap ján, valamint a társ fõ -
osz tá lyok ál tal kez de mé nye zett ese tek ben részt vesz a fel -
ügyelt in téz mé nyek kel és ter mé ke ik kel kap cso la tos ügy -
fél pa na szok vizs gá la tá ban, meg ál la pí tá sa i ról tá jé koz tat ja
a fel ügye lõi te rü le tet,

d) ki ala kít ja és mû köd te ti a jog sza bá lyok alap ján a Fel -
ügye let ha tás kö ré be tar to zó te vé keny sé gek jo go su lat lan
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vég zé sé nek mo ni tor ing rend sze re it. Kü lö nös fi gyel met
for dít – saj tó fi gye lés, az in ter net és a hir de té sek kö ve té sé -
vel – az en ge dély nél kül vég zett te vé keny sé gek kiszûré -
sére,

e) jo go su lat lan te vé keny ség gya nú ja ese tén hely szí ni
és nem hely szí ni vizs gá la tot vé gez, és in téz ke dést kez de -
mé nyez, el ké szí ti a jo go su lat lan pénz ügyi, illetve be fek te -
té si te vé keny ség re irá nyuló vizs gá la tot le zá ró ha tá ro zat
ter ve ze tét,

f) vé le mé nye zi a Fel ügye let ne gyed éves fo gyasz tó vé -
del mi je len té sét és köz re mû kö dik a Fo gyasz tó vé del mi fõ -
osz tály, a Pa nasz ke ze lé si fõ osz tály, valamint az Ügy fél -
szol gá la ti fõ osz tály fo gyasz tó vé del mi tá jé koz ta tá si te vé -
keny sé gé ben,

g) hi te le sí ti a ha tá ro za tok ki ad má nya it,

h) ke re tén be lül mû kö dik a Jo go su lat lan te vé keny sé get
vizs gá ló osz tály és a Benn fen tes ke res ke del met és ár fo -
lyam ma ni pu lá ci ót vizs gá ló osz tály.

(2) A Fo gyasz tó vé del mi fõ osz tály

a) el lát ja a Fel ügye let fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos fel ada to kat, gon dos ko dik ezen fel ada tok -
nak a hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek kö zöt ti össze han go lá sá -
ról,

b) hoz zá já rul a fo gyasz tók ál ta lá nos pénz ügyi is me re -
te i nek bõ ví té sé hez, a pénz ügyi tu da tos ság nö ve lé sé hez,
en nek ke re té ben la kos sá gi tá jé koz ta tó kat ké szít ak tu á lis
pénz ügyi kér dé sek ben, köz re mû kö dik pénz ügyi ok ta tá si
fel ada tok ban,

c) a pénz ügyi szer ve ze tek ál tal nyúj tott ha son ló jel le gû
szol gál ta tá sok kö zöt ti fo gyasz tói vá lasz tás elõ se gí té se ér -
de ké ben – a fel ügyelt szer ve ze tek be vo ná sá val – ter -
mék-össze ha son lí tó táb lá kat ál lít össze, és azo kat a szük -
sé ges gya ko ri ság gal fris sí ti,

d) ja vas la tot tesz a fo gyasz tó vé del mi tá jé koz ta tá si ak -
ci ók té má já ra, részt vesz a Kom mu ni ká ci ós bi zott ság fo -
gyasz tó vé del mi kér dé se ket érin tõ mun ká já ban,

e) gon dos ko dik a Fel ügye let hon lap ja fo gyasz tó vé del -
mi tar tal má nak kar ban tar tá sá ról, fej lesz té sé rõl,

f) fi gye lem mel kí sé ri a pénz ügyi szer ve ze tek hir de té si
te vé keny sé gét és szük ség ese tén in téz ke dést kez de mé nyez 
a fo gyasz tók ér de ke i nek vé del mé ben,

g) ja vas la tot tesz fo gyasz tó vé del mi cél- és té ma vizs gá -
la tok ra, a fel ügye le ti te vé keny ség fo gyasz tó vé del mi tar tal -
má ra. Elõ ze tes meg ke re sés alap ján részt vesz a Pi a ci el len -
õr zé si fõ osz tály ál tal vég zett fo gyasz tó vé del mi cél- és té -
ma vizs gá la tok ban,

h) ja vas la tot tesz a Fel ügye let fo gyasz tó vé del mi tá jé -
koz ta tá sá nak bel sõ és kül sõ rend sze ré re, ne gyed éven te el -
ké szí ti a Fel ügye let fo gyasz tó vé del mi je len té sét,

i) a Pa nasz ke ze lé si fõ osz tály ál tal a fo gyasz tói be je len -
té sek rõl ké szí tett pa nasz ügyi sta tisz ti ka és ér té ke lés fel -
hasz ná lá sá val elem zi a fel ügye let re be ér ke zett pa na szo kat, 
be je len té se ket, tá jé koz ta tó kat ké szít en nek alap ján a

 Felügyeleti Ta nács nak, az ille té kes fel ügye le ti szak te rü le -
tek nek,

j) vé le mé nye zi a fo gyasz tó vé del mi tár gyú jog sza bály -
ter ve ze te ket, ja vas la tot tesz a jog sza bá lyok fo gyasz tó vé -
del mi ren del ke zé se i nek kon cep ci ó já ra és tar tal má ra,
valamint köz ér de kû ke re set in dí tá sá ra,

k) fi gye lem mel kí sé ri az EGT pénz ügyi fo gyasz tó vé -
del mi ren del ke zé se i nek vál to zá sa it és köz re mû kö dik azok
át ül te té sé ben, részt vesz az érin tett ha zai és uni ós bi zott sá -
gok mun ká já ban,

l) pénz ügyi fo gyasz tó vé del mi kér dé sek ben kap cso la tot 
tart és együtt mû kö dik az érin tett ha zai és nem zet kö zi in -
téz mé nyek kel és szer ve ze tek kel,

m) ke re tén be lül mû kö dik a Pa nasz elem zé si és ko or di -
ná ci ós osz tály és a Tá jé koz ta tá si osz tály.

(3) A Pa nasz ke ze lé si fõ osz tály
a) fo gad ja és in té zi a fo gyasz tói pa nasz nak (be je len tés -

nek) mi nõ sü lõ írás be li be ad vá nyo kat,
b) meg vá la szol ja a fel ügye le ti vizs gá la tot nem igény lõ

pa na szo kat, a köz vet len fel ügye le ti in téz ke dést nem
igény lõ pa na szo kat to váb bít ja a fel ügyelt in téz mé nyek -
hez, ér té ke li a be ér ke zett vá la szo kat és tá jé koz tat ja a pa na -
szost,

c) a köz vet len fel ügye le ti in téz ke dést igény lõ be je len -
té sek ese té ben az érin tett fel ügye le ti te rü let tel tör té nõ
egyez te tést köve tõen, az egyez te tés ered mé nyé tõl füg gõ en 
ha la dék ta la nul cél-, illetve hely szí ni vizs gá la tot kez de mé -
nyez az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti egy ség nél,

d) ab ban az eset ben, ha a fo gyasz tói be je len tés köz vet -
len fel ügye le ti in téz ke dést nem igé nyel, de in do kolt a pru -
den ci á lis fel ügye le ti te rü let fi gye lem fel hí vá sa, úgy a be je -
len tés érin tett in téz mény hez to váb bí tá sá val egy idõ ben tá -
jé koz tat ja az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti egy sé get,

e) amennyi ben a be je len tés ki kül dé sét köve tõen be ér -
ke zõ in téz mé nyi vá lasz bár mely fel ügye le ti in téz ke dés le -
he tõ sé gét fel ve ti, úgy er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az
ille té kes pru den ci á lis fel ügye lõi, illetve a pi a ci el len õr zé si
hi va ta li szer ve ze ti egy sé ge ket,

f) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az ál ta la tett kez de -
mé nye zé sek, illetve jel zé sek vissza csa to lá sát, és ér té ke li
azo kat,

g) elem zés hez is fel hasz nál ha tó elekt ro ni kus nyil ván -
tar tást ve zet a pa na szok ról,

h) a koc ká zat ér té ke lé sek kap csán ér ke zõ meg ke re sé -
sek re tá jé koz ta tást nyújt az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti
egy ség ré szé re,

i) a fo gyasz tói be je len tés alap ján in dult el já rás so rán,
az el já rás kö rül te kin tõ le zá rá sa ér de ké ben in do kolt eset -
ben ál lás fog la lást kér az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti egy -
ség tõl,

j) együtt mû kö dik az ügy fél szol gá la ti te rü let tel az írás be li
be je len té sek te kin te té ben fel me rü lõ kér dé se ket il le tõ en,

k) ke re tén be lül mû kö dik a Pénz- és tõ ke pi a ci pa nasz -
ke ze lé si osz tály és a Biz to sí tá si és pénz tá ri pa nasz ke ze lé si
osz tály.
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(4) Az Ügy fél szol gá la ti fõ osz tály

a) mû köd te ti az ügy fél kap cso la ti te rü le tet a sze mé lyes
és te le fo nos meg ke re sé se ket il le tõ en,

b) fo gad ja az írás be li fo gyasz tói be je len tés nek nem mi -
nõ sü lõ be je len té se ket, vá la szol a Fel ügye let nyil vá nos
ada tai alap ján a be je len tõk meg ke re sé se i re,

c) biz to sít ja és ko or di nál ja a szak fõ osz tállyal tör té nõ
együtt mû kö dés ke re té ben az irat be te kin tés le he tõ sé gét a
szak fõ osz tály ál tal át adott ira tok vo nat ko zá sá ban,

d) el vég zi az irat be te kin tés biz to sí tá sá hoz szük sé ges
jo go sult sá gi vizs gá la tot, s en nek kap csán szük ség ese tén
meg ke re si az adat vé del mi fe le lõst,

e) biz to sít ja a fog lal koz ta tók (15 fõig tör té nõ adat ké rés
ese tén) és a sze mé lyes ügy fe lek, illetve meg ha tal ma zott -
juk ré szé re a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá -
rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény vo nat ko zó ren del -
ke zé se és a 172/1997. (X. 6.) Kor m. ren de let fel ha tal ma zá -
sa alap ján a köz pon ti nyil ván tar tás ból a nyug díj pénz tá ri
tag sá gi jog vi szony ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,

f) az írás be li fo gyasz tói be je len té sek hez kap cso ló dó an
igény sze rint hi ány pót lást kér,

g) a be je len tés jel le gé tõl füg gõ en – szük ség ese tén –
jel zést ad az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti egy sé gek ré szé re,
és fi gye lem mel kí sé ri annak vissza csa to lá sát,

h) részt vesz a fo gyasz tói fel vi lá go sí tó bross úrák ter -
jesz té sé ben, illetve igény sze rint azok elõ ze tes vé le mé nye -
zé sé ben,

i) he ten te je len tést ké szít az ügy fél szol gá lat ra be ér ke -
zett sze mé lyes és te le fo nos meg ke re sé sek rõl,

j) mû köd te ti az ügy fél-elé ge dett sé get fi gye lem mel kí -
sé rõ rend szert,

k) az ügy fél szol gá la tot meg ke re sõ pa na szos ké ré sé re
írá sos fo gyasz tói be je len tés nek mi nõ sü lõ jegy zõ köny vet
ké szít, me lyet átad a Pa nasz ke ze lé si fõ osz tály nak,

l) az azon nal meg nem vá la szol ha tó kér dé sek ese tén ál -
lás fog la lást kér az ille té kes hi va ta li szer ve ze ti egy ség tõl.

Intézményigazgatási igazgatóság

44.  §

(1) Az Igaz ga tá si fõ osz tály

a) el lát ja az ad mi niszt ra tív, igaz ga tá si, szer ve zé si és
irat ke ze lé si fel ada to kat,

b) vég zi a Fel ügye let és más bel föl di szer ve ze tek kö -
zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok nyil ván tar -
tá sát, ko or di nál ja azo kat az át fe dé sek ke ze lé se cél já ból,

c) köz re mû kö dik a Fel ügye let ide ig le nes kül föl di ki -
kül de té si ter vé nek el ké szí té sé ben, el lát ja az utaz ta tás sal
kap cso la tos szer ve zé si te en dõ ket, ki mu ta tá so kat ké szít a
kül föl di ki kül de té sek rõl,

d) meg szer ve zi a Fel ügye let mû kö dé sé vel kap cso la tos
ide gen nyel vi for dí tá si és tol má cso lá si fel ada tok vég re haj -
tá sát,

e) gon dos ko dik a fel ügye le ti do ku men tu mok meg fe le -
lõ ke ze lé sé rõl és tá ro lá sá ról, el lát ja és irá nyít ja az ik ta tás,
az irat tá ro zás és a tit kos ügy-ke ze lés fel ada ta it,

f) ki ala kít ja és mû köd te ti a fel ügye le ti könyv tá rat, be -
szer zi a szak köny ve ket és a fo lyó ira to kat,

g) ja vas la tot tesz fel ügye le ti ki ad vá nyok meg je len te té -
sé re, szer kesz ti a ki ad vá nyo kat, szer ve zi az azok meg je -
len te té sé vel és ter jesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,

h) fe le lõs a Fel ügye let egy sé ges ar cu la tá nak meg fe le lõ
anya gok ter vez te té sé rõl, ki vi te lez te té sé rõl,

i) mû köd te ti az in ter net és az int ra net ol da la kat, meg je -
len te ti a szak mai te rü le tek ál tal át adott anya go kat,

j) el lát ja a kon zul tá ci ók, kon fe ren ci ák szer ve zé sé vel
kap cso la tos tech ni kai fel ada to kat, szer ve zi az egyéb ren -
dez vé nye ket,

k) vég zi a Fel ügye let ál tal szer ve zett nem zet kö zi kon -
fe ren ci ák, sze mi ná ri u mok, mun ka bi zott sá gok ülé se i nek
le bo nyo lí tá sát, szo ro san együtt mû köd ve az Euró pai és
nem zet kö zi ügyek fõ osz tá lyá val,

l) ke re tén be lül mû kö dik a Do ku men tá ci ós osz tály és a
Köz kap cso la tok osz tá lya.

(2) Az Üze mel te té si fõ osz tály

a) biz to sít ja az in téz mény üze me lé sé hez kap cso ló dó
szer zõ dé sek ben fog lal tak tel je sí té sét, illetve kez de mé nye -
zi azok mó do sí tá sát,

b) bo nyo lít ja a ház üze mel te té sé hez kap cso ló dó be -
szer zé se ket, így töb bek kö zött a tár gyi esz köz-, az anyag-
és a kész let be szer zé se ket, az épü let üze mel te té sé vel, át ala -
kí tá sá val, fel újí tá sá val, gond no ki fel ada ta i val, va gyon vé -
del mé vel kap cso la tos be szer zés éket, valamint köz re mû -
kö dik az üze mel te tés hez kap cso ló dó köz be szer zé si el já rá -
sok ban,

c) el lát ja és ko or di nál ja a gond nok sá gi fel ada to kat,

d) bel sõ ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá val kap cso lat ban
el vég zi a szer ve zés sel járó tech ni kai fel ada to kat,

e) el lát ja az õr zés-vé de lem és a por ta szol gá lat
 feladatait,

f) a biz ton sá gi ve ze tõ egyet ér té se mel lett szer ve zi és
ellen õr zi a Fel ügye let ka taszt ró fa- és va gyon vé del mét,

g) a biz ton sá gi szem pon tok ra is ki ter je dõ en el vég zi a
lo gisz ti kai fel ada to kat, ezen be lül fel ügye li, irá nyít ja és
szer ve zi a hi va ta li gép jár mû vek hasz ná la tát, üzem ben tar -
tá sát, ja vas la tot tesz cse ré jük re, valamint biz to sít ja az
anyag el lá tást,

h) kap cso la tot tart az épü let tu laj do no sá val és a fõ épí -
tésszel.

Az állandó bizottságok

45.  §

(1) Az Euró pai uni ós együtt mû kö dé si bi zott ság

a) biz to sít ja az in for má ció cse rét az euró pai uni ós bi -
zott sá gok ban, mun ka cso por tok ban részt ve võk kö zött, elõ -
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se gí ti a Fel ügye let vé le mé nyé nek egy sé ges kép vi se le tét az 
Euró pai Unió fó ru ma in,

b) köz re mû kö dik az Euró pai Unió ki ala kí tott szten -
derd jei Fel ügye le ten be lü li egy sé ges ér vé nye sí té sé ben,

c) rend sze re sen ér té ke li az „euró pai út le vél” alap ján
Ma gyar or szá gon és kül föl dön vég zett ha tá ron át nyú ló
pénz ügyi szol gál ta tá sok ta pasz ta la ta it,

d) ve ze tõ je az Euró pai és nem zet kö zi ügyek fõ osz tály
ve ze tõ je.

(2) Az In for ma ti kai bi zott ság
a) ko or di nál ja a Fel ügye le ten be lül fo lyó in for ma ti kai

fej lesz té se ket,
b) a bel sõ sza bá lyo zá si rend szer sze rint meg ál la pí tott

ha tás kör ben el bí rál ja a mû kö dõ prog ra mok kal, prog ram -
rend sze rek kel szem ben fel me rült új vagy mó do sí tá si igé -
nye ket, e mun kák so rán össze han gol ja a fel hasz ná lói ér de -
kek kép vi se le tét szer ve ze ti szin ten,

c) ve ze tõ je az IT mi nõ ség biz to sí tá si ve ze tõ.

(3) A Jogi bi zott ság
a) köz re mû kö dik a Fel ügye let egy sé ges jog al kal ma zá -

si gya kor la tá nak ki ala kí tá sá ban,
b) vé le mé nye zi a Fel ügye let ál tal ki adan dó egyes ál lás -

fog la lá sok ter ve ze te it, ja vas la tot tesz a Fel ügye let ál tal ki -
adan dó jogi esz köz tar tal má ra, a ki adott jogi esz köz tar tal -
má nak mó do sí tá sá ra,

c) vé le mé nye zi a Fel ügye let ál tal ki adan dó egyes ha tá -
ro za tok ter ve ze te it,

d) vé le mé nye zi a Fel ügye let ál tal kez de mé nye zett je -
len tõ sebb jog sza bály-mó do sí tá sok ter ve ze tét,

e) ve ze tõ je a Jogi igaz ga tó.

(4) A Kom mu ni ká ci ós bi zott ság
a) elõ se gí ti a Fel ügye let ha té kony kül sõ és bel sõ kom -

mu ni ká ci ó ját,
b) vé le mé nye zi a Fel ügye let kül sõ kom mu ni ká ci ó já val

kap cso la tos ese mé nye ket, a fo gyasz tó vé del mi ak ci ó kat és
a Fel ügye let hon lap já ra vo nat ko zó ja vas la to kat,

c) elõ se gí ti a Fel ügye let bel sõ és kül sõ kom mu ni ká ci ó -
já nak egy sé ges sé gét; kom mu ni ká ci ós ta nács adást vé gez a
Fel ügye le ti Ta nács el nö ke és a fõ igaz ga tó ál tal igé nyelt té -
mák ban,

d) ve ze tõ je a Fel ügye le ti Ta nács tit ká ra.

(5) A Mód szer ta ni bi zott ság
a) fel ada ta a Fel ügye let stra té gi á já nak meg fe le lõ, a ha -

té kony fel ügye lést szol gá ló koc ká zat ér té ke lé si mód szer ta -
nok ki ala kí tá sá nak kez de mé nye zé se, vé le mé nye zé se a
mód szer ta ni fej lesz té si fel ada tok ko or di ná lá sa,

b) elõ se gí ti az egy sé ges fel ügye le ti ál lás pont ki ala kí tá -
sát a mo ni tor ing te vé keny sé get érin tõ té ma kö rök ben,

c) biz to sít ja a fel ügye lõi in téz mény ér té ke lé si rend szer
ré szét ké pe zõ mu ta tó rend szer egy sé ges sé gét, kar ban tar tá -
sát és fo lya ma tos fej lesz té sét,

d) vé le mé nye zi az ak tu á ri u si, mo del le zé si szak ér tel met 
igény lõ, kü lö nö sen a tar ta lé ko lás sal és a tõ ke meg fe le lés sel 

kap cso la tos mód szer ta ni kér dé se ket; a Fel ügye let ál tal ki -
adan dó jogi esz kö zök ter ve ze tét, ja vas la tot tesz azok fel -
ügye le ti mun ká ba való be épí té sé re,

e) a Mód szer ta ni bi zott ság ke re té ben mû kö dik a Mo ni -
tor ing al bi zott ság és Ak tu á ri u si al bi zott ság,

f) ve ze tõ je a Koc ká zat ér té ke lé si fõ osz tály ve ze tõ je.

(6) A Pénz for gal mi bi zott ság
a) ki dol goz za a Fel ügye let ál lás pont ját a pénz he lyet te -

sí tõ inst ru men tu mok ki bo csá tó i nak fel ügye le té rõl, illetve
az eh hez szük sé ges sze mé lyi, tár gyi, tech ni kai és bel sõ
sza bá lyo zá si fel té te lek rõl,

b) tá mo gat ja a pi a ci fo lya ma to kért fe le lõs fõigaz -
gató-helyettes mel lett mû kö dõ Fõ igaz ga tó-he lyet te si ka bi -
ne tet a pénz for ga lom és az el szá mo lás for ga lom kér dé sei
kom pe ten cia köz pont ja fel ada tá nak el lá tá sá ban,

c) vé le mé nye zi a pénz for ga lom mal kap cso la to san a
 bizottság elé vitt kér dé se ket, hoz zá já rul az egy sé ges fel -
ügye le ti vé le mény ki ala kí tá sá hoz,

d) a Fel ügye le ten be lül ko or di nál ja a kü lön bö zõ ha tó -
sá gok kö zöt ti egy sé ges ma gyar vé le mény ki ala kí tá sá hoz
az EU-n be lü li és más nem zet kö zi pénz for gal mi együtt mû -
kö dést és szten derd-al ko tás kér dé se it,

e) ve ze tõ je a pi a ci fo lya ma tok fel ügye le té ért fe le lõs fõ -
igaz ga tó-he lyet tes ál tal a pénz- és át uta lás-for ga lom,
valamint a pénz he lyet te sí tõ és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok
fel ügye le ti szin tû ko or di ná ci ó já ra ki je lölt sze mély.

(7) A Szám vi te li bi zott ság
a) elõ se gí ti a kü lön bö zõ szak te rü le tek szám vi te li ta -

pasz ta la ta i nak fel dol go zá sát, köl csö nös hasz no sí tá sát, a
fel ügyelt in téz mé nyek mû kö dé sé vel, gaz dál ko dá sá val
össze füg gés ben fel me rü lõ szám vi te li kér dé sek egy sé ges
ér tel me zé sét, al kal ma zá sát,

b) vé le mé nye zi a fel ügyelt in téz mé nyek re vo nat ko zó,
szám vi tel lel, illetve könyv vizs gá lat tal össze füg gõ jog sza -
bály-mó do sí tá si ja vas la to kat,

c) vé le mé nye zi a fel ügye le ti szin tû szám vi te li, illetve
könyv vizs gá la ti kér dé sek re vo nat ko zó euró pai uni ós és
ha zai szak mai anya go kat,

d) ve ze tõ je a pru den ci á lis fel ügye le ti te vé keny sé gért fe le -
lõs fõ igaz ga tó-he lyet tes mel lett mû kö dõ Fõ igaz ga tó-he lyet -
te si ka bi net szám vi te li ko or di ná ci ó ért fe le lõs tag ja.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46.  §

A szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat füg ge lé kei:
a) a Fel ügye let te vé keny sé gé nek szer ve ze ti ke re te it be -

mu ta tó szer ve ze ti áb rát az 1. szá mú füg ge lék tar tal maz za,
b) a Fel ügye let nél va gyon nyi lat ko zat té te li kö te le zett ség -

gel járó mun ka kö rö ket a 2. szá mú füg ge lék tar tal maz za,
c) a Fel ügye let gaz dál ko dás sal össze füg gõ el len õr zé si

nyom vo na lát a 3. szá mú füg ge lék tar tal maz za,
d) a Fel ügye let nek a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re vo -

nat ko zó el já rás rend jét a 4. szá mú füg ge lék tar tal maz za.
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2. szá mú füg ge lék

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 22/A.  § (8) be kez dés
– b) pont ja alap ján

   = az ál lam tit kár nak, szak ál lam tit kár nak mi nõ sü lõ ve ze tõk, illetve a fõ tiszt vi se lõk
– c) pont ja alap ján

   = fõ osz tály ve ze tõ
   = fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
   = osz tály ve ze tõ

va gyonnyi lat ko za tot kö te les ten ni.

Mun ka kö ri le írá suk ban fog lal tak alap ján, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 22/A.  § (8) be kez dés
– f) pont ja alap ján

   = köz be szer zé si el já rás ban köz re mû kö dõ
– g) pont ja alap ján

   = bel sõ el len õr zést vég zõ
– h) pont ja alap ján

   = adat vé del mi fel ada tok el lá tá sá val meg bí zott
   = ti tok vé del mi fel ada tok el lá tá sá val meg bí zott
   = TÜK ke ze lõ
   = nem zet biz ton sá gi meg bí zott, illetve ki je lölt biz ton sá gi meg bí zott
   = in for ma ti kai biz ton sá gi fel ada tok el lá tá sá val meg bí zot tak
   = in for ma ti kai rend szer gaz dai fel ada tok el lá tá sá val meg bí zott
   = a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke és tag jai, a fõ igaz ga tó, a fõ igaz ga tó-he lyet te sek, valamint a stra té gi ai igaz ga tó, jogi igaz ga tó mel lett dol go zó
      = tit kár nõ
      = asszisz tens
      = tit kár

va gyonnyi lat ko za tot kö te les ten ni.
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3. szá mú füg ge lék

Ellenõrzési nyomvonal

Sor szám Te vé keny ség
Fõbb jog sza bály,
 bel sõ sza bály zat

Fel adat tar tal mi le írá sa Ke let ke zõ do ku men tum Fe le lõs
Jó vá ha gyás,
 el len õr zés

I. Ter ve zés, elõ irány zat gaz dál ko dás

I/1. Be vé te lek ter ve zé se ÁHT, Ága za ti tör vények,
Ámr., Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Fel ügye le ti és igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si dí jak, va -
la mint egyéb be vé te lek
ter ve zé se

Ki mu ta tás a kö vet ke zõ
évi be vé te lek vár ha tó ala -
ku lá sá ról

Gaz da sá gi fõ osz tály
 ve ze tõ je, Köz gaz da sá gi
fõ osz tály ve ze tõ je

fõ igaz ga tó

I/2. Ke ret gaz dai igé nyek
össze ál lí tá sa (ki adá sok
ter ve zé se)

ÁHT, Ámr., PM ter ve zé si 
kör irat, Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Ke ret gaz dai igé nyek alap -
ján a ki adá sok szám ba vé -
te le

Össze sí tett ki mu ta tás a
ke ret gaz dai igé nyek rõl

Gaz da sá gi fõ osz tály 
ve ze tõ je

fõ igaz ga tó

I/3. Költ ség ve té si lét szám ke -
ret meg ha tá ro zá sa

ÁHT, Ámr., PM ter ve zé si 
kör irat, Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Szer ve ze ti egy sé gek ve ze -
tõ i nek be vo ná sá val lét -
szám szük ség let
össze ál lí tá sa

Ki mu ta tás az en ge dé lye -
zett lét szám szük ség let rõl

Hu mán po li ti kai fõ osz tály
ve ze tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

I/4. Terv ja vas lat össze ál lí tá sa ÁHT, Ága za ti tv.-ek,
Ámr., PM ter ve zé si kör -
irat, Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Jog sza bály mó do sí tá si ja -
vas lat, va la mint terv ja vas -
lat be nyúj tá sa

Tör vény ja vas lat Gaz da sá gi fõ osz tály 
ve ze tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

I/5. Kincs tá ri költ ség ve tés el -
ké szí té se

ÁHT, Költ ség ve té si tör -
vényjavaslat, ill. tör vény,
Ámr., Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

A terv év re vo nat ko zó ke -
ret szá mok alap ján kincs -
tá ri költ ség ve tés
be nyúj tá sa

Kincs tá ri költ ség ve tés Gaz da sá gi fõ osz tály 
ve ze tõ je

fõ igaz ga tó

I/6. Ele mi költ ség ve tés ké szí -
té se

ÁHT, Költ ség ve té si tör -
vény, Ámr., 
249/2000. Korm. rend.
Gaz dál ko dá si sza bály zat

A terv év re vo nat ko zó ke -
ret szá mok alap ján kincs -
tá ri költ ség ve tés
be nyúj tá sa

Ele mi költ ség ve tés Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

I/7. Költ ség ve té si alap ok -
mány el ké szí té se

Ámr. Az ele mi költ ség ve tés
alap ján a do ku men tum el -
ké szí té se

Költ ség ve té si alap ok -
mány

Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

I/8. Elõ irány zat-mó do sí tás ÁHT, Költ ség ve té si tör -
vény, Ámr.

Szük ség ese tén a ke re tek
mó do sí tá sa

Adat lap Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

II. Be szá mo lás

II/1. Lel tár fel vé tel Szám vi te li tv., 249/2000.
Korm. rend. Lel tár ké szí -
té si és esz köz gaz dál ko -
dá si sza bály zat

Lel tár fel vé te le, ill. an nak 
ki ér té ke lé se

Lel tár lis ták Lel tár bi zott ság ve ze tõ je Lel tár el len -
õr
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Sor szám Te vé keny ség
Fõbb jog sza bály,
 bel sõ sza bály zat

Fel adat tar tal mi le írá sa Ke let ke zõ do ku men tum Fe le lõs
Jó vá ha gyás,
 el len õr zés

II/2. Egyez te té sek vég re haj tá sa Szám vi te li po li ti ka,
Gaz da sá gi fõ osz tály ügy -
rend je

Ana li ti kák egyez te té se a
fõ könyv vel

Egyez te té si la pok, kor ri -
gált fõ könyv

ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

II/3. Be szá mo ló össze ál lí tá sa Áht., Szám vi te li tv.,
Ámr., 249/2000. Korm.
rend., Szám vi te li po li ti ka

Mér leg ada tok és pénz for -
gal mi je len tés ana li ti ká val 
tör té nõ alá tá masz tá sa, an -
nak elem zé se

Költ ség ve té si be szá mo ló,
il let ve an nak szö ve ges in -
dok lá sa

Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

II/4. Zár szám adás szö veg ja -
vas la tá nak el ké szí té se

Áht., Ámr. Be szá mo ló alap ján terv ja -
vas lat be nyúj tá sa

Tör vény ja vas lat Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

III. Be vé te lek nyil ván tar tá sa

III/1. Fel ügye le ti és igaz ga tá si-
szol gál ta tá si dí jak ke ze lé -
se

Áht., Ága za ti tör vények,
Szám vi te li tv., 249/2000.
Korm. rend., Szám vi te li
po li ti ka, Gaz da sá gi fõ osz -
tály ügy rend je

Díjelõ írás alap ján a be -
folyt be vé te lek köny ve lé -
se

Fõ köny vi fel adás ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

III/2. Bír ság be vé te lek be haj tá -
sa

Áht., Ága za ti tör vények,
Szám vi te li tv., 249/2000.
Korm. rend., Szám vi te li
po li ti ka, Gaz da sá gi fõ osz -
tály ügy rend je

Bír ság ha tá ro za tok nyil -
ván tar tá sa

Könyv vi te li alap bi zony lat ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

III/3. Köl csö nök nyil ván tar tá sa Áht., Szám vi te li tv.,
249/2000. Korm. rend.,
Szám vi te li po li ti ka, Gaz -
da sá gi fõ osz tály ügy rend -
je

Köl csön szer zõ dé sek
alap ján a köl csö nök
vissza té rü lé sé nek köny ve -
lé se

La kás alap szám la köny -
ve lé si bi zony la ta

ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

III/4. Egyéb be vé te lek köny ve -
lé se

Áht., Szám vi te li tv.,
249/2000. Korm. rend.,
Szám vi te li po li ti ka, Gaz -
da sá gi fõ osz tály ügy rend -
je

Egyéb be vé te lek nyil ván -
tar tá sa

Szám la, egyéb be vé te li
bi zony lat

ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV. Elõ irány zat fel hasz ná lás

IV/1. Rend sze res sze mé lyi jut -
ta tá sok ki fi ze té se

Ktv., Mt., Gaz da sá gi fõ -
osz tály ügy rend je

Jog sza bály alap ján járó il -
let mény és bér ki fi ze té se

Cso por tos át uta lás Hu mán po li ti kai fõ osz tály
ve ze tõ je, ügy rend ben ki -
je lölt sze mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je
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Sor szám Te vé keny ség
Fõbb jog sza bály,
 bel sõ sza bály zat

Fel adat tar tal mi le írá sa Ke let ke zõ do ku men tum Fe le lõs
Jó vá ha gyás,
 el len õr zés

IV/2. Nem rend sze res sze mé lyi
jut ta tá sok el szá mo lá sa

Ktv., Mt., Köz szol gá la ti
sza bály zat, Gaz dál ko dá si
sza bály zat, Gaz da sá gi fõ -
osz tály ügy rend je

Meg ha tá ro zott ese ti jut ta -
tá sok biz to sí tá sa

Ki fi ze té si bi zony lat Hu mán po li ti kai fõ osz tály
ve ze tõ je, ügy rend ben ki -
je lölt sze mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/3. Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok 
biz to sí tá sa

Ptk., Ktv.,Mt., Gaz da sá gi
fõ osz tály ügy rend je

Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok 
ki fi ze té se

Meg bí zá si szer zõ dés,
egyéb szám fej té si do ku -
men tum

Hu mán po li ti kai fõ osz tály
ve ze tõ je, ügy rend ben ki -
je lölt sze mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/4. Adó fi ze té si kö te le zett ség Adó és tár sa da lom biz to sí -
tá si jog sza bá lyok, Gaz da -
sá gi fõ osz tály ügy rend je

Adótör vényekbõl és tár sa -
da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
hely bõl adó dó fel ada tok
el lá tá sa

Be val lá sok, adat szol gál ta -
tá sok

ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/5. Já ru lék fi ze té si kö te le zett -
ség

Adó és tár sa da lom biz to sí -
tá si jog sza bá lyok, Gaz da -
sá gi fõ osz tály ügy rend je

Mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lé kok meg fi ze té se

Be val lá sok, adat szol gál ta -
tá sok

ügy rend ben ki je lölt sze -
mé lyek

Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/6. Szer zõ dés, meg ren de lés
alap ján tör té nõ do lo gi ki -
fi ze tés

Áht., Ámr., Köz be szer zé -
si tv., Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Kö te le zett ség vál la lás do -
lo gi ki adás tel je sí té sé re

Szer zõ dés, meg ren de lés,
szám la

ke ret gaz dák Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/7. Egyéb do lo gi és fo lyó ki -
adá sok

Áht., Ámr., Gaz dál ko dá si
sza bály zat

Mun kál ta tót ter he lõ adók, 
dí jak, hoz zá já ru lá sok, ill.
egyéb ki adá sok tel je sí té se

Köny ve lé si alap bi zony lat, 
szám la

ke ret gaz dák Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/8. Pénz esz köz át adás Áht., Ága za ti tör vények,
Ámr.

Fel ügye let gaz da sá gi tár -
sa sá gá nak fi nan szí ro zá sa,
egyéb szer ve ze tek tá mo -
ga tá sa

Meg álla po dás, Ala pí tói
Ha tá ro zat

ke ret gaz dák Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/9. Be ru há zá si, fel újí tá si te -
vé keny ség

Áht., Ámr., Köz be szer zé -
si tv., Gaz dál ko dá si sza -
bály zat

Kö te le zett ség vál la lás fel -
hal mo zá si ki adás tel je sí té -
sé re

Szer zõ dés, meg ren de lés,
szám la, ál lo mány ba vé te li
bi zony lat

ke ret gaz dák Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

IV/10. Köl csö n nyúj tá sa Köz szol gá la ti sza bály zat Fel ügye let dol go zó i nak
mun kál ta tói köl csö n fo -
lyó sí tá sa

Köl csö n szer zõ dés ke ret gaz dák Gaz da sá gi
fõ osz tály
ve ze tõ je

V. Tar ta lék ke ze lés

V/1. Tar ta lék ke ze lé se Psztv., Költ ség ve té si tör -
vény

Fe je ze ti szám lá ra(ról) tör -
té nõ uta lás

Át uta lá si meg bí zás Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze -
tõ je

FT el nö ke,
fõ igaz ga tó

2
0

0
7

/6
4

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

4
3

2
1



4. szá mú füg ge lék

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let 145/A.  § (5) be kez dé sé nek meg fele -
lõen a Fel ügye let mû kö dé se so rán eset le ge sen elõ for du ló sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé re, a sza bály ta lan sá gok ke ze lé -
sé re, a sza bály ta lan sá gok új bó li elõ for du lá sá nak meg elõ zé sé re a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott el já rás ren det kell al -
kal maz ni.

A sza bály zat cél ja

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé vel kap cso la tos el já rás rend ki ala kí tá sá nak ál ta lá nos cél ja, hogy a kü lön bö zõ jog sza bá -
lyok ban és sza bály za tok ban meg ha tá ro zott elõ írások meg sér té se ese tén a hi bák, hi á nyos sá gok, té ve dé sek kor ri gá lá sa, a
fe le lõs ség meg ál la pí tá sa, az in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sa egy sé ges ke ret ben tör tén jen.

A sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé vel kap cso la tos el já rás rend to váb bi cél ja, hogy hoz zá já rul jon a kü lön bö zõ jog sza bá -
lyok ban és sza bály za tok ban meg ha tá ro zott elõ írások meg sze gé sé nek, sza bály ta lan ság ki ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá -
sá hoz (meg elõ zés).

1. A sza bály ta lan ság fo gal ma, alap ese tei

A sza bály ta lan ság fo gal ma

Sza bály ta lan ság va la mely lé te zõ sza bály tól való el té rést je len t az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé ben, a költ ség ve té si
gaz dál ko dás bár mely gaz da sá gi ese mé nyé ben, a fel adat el lát ás bár mely te vé keny sé gé ben, az egyes mû ve le tek ben.

A sza bály ta lan sá gok fo ga lom kö re igen szé les, a kor ri gál ha tó mu lasz tá sok vagy hi á nyos sá gok, illetve a fe gyel mi-,
bün te tõ-, sza bály sér té si, illetve kár té rí té si, el já rás meg in dí tá sá ra okot adó cse lek mé nyek egy aránt be le tar toz nak.

A sza bály ta lan sá gok alap ese tei

– Szán dé ko san oko zott sza bály ta lan sá gok,
– nem szán dé kos sza bály ta lan sá gok (fi gyel met len ség bõl, ha nyag ma ga tar tás ból, hely te le nül ve ze tett nyil ván tar tás -

ból szár ma zó sza bály ta lan ság),
– sza bá lyo zat lan ság ból, hi á nyos sza bá lyo zás ból ere dõ sza bály ta lan sá gok.

2. A sza bály ta lan ság meg elõ zé sé vel kap cso la tos fe le lõs ség, a sza bály ta lan ság meg elõ zé se
 

A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se el sõ sor ban a sza bá lyo zott sá gon ala pul. A sza bá lyo zott ság biz to sí tá sa, a sza bály ta -
lan sá gok meg aka dá lyo zá sa el sõd le ge sen a fõ igaz ga tó fe le lõs sé ge.

A sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sé vel kap cso la to san a fõ igaz ga tó gon dos ko dik ar ról, hogy:
– a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ sza bály za tok alap ján mû köd jön a Fel ügye let,
– a sza bá lyo zott sá got, illetve a sza bá lyok be tar tá sát fo lya ma to san kí sér jék fi gye lem mel a ve ze tõk,
– a Fel ügye let szer ve ze ti fel épí té sé ben, bel sõ sza bá lyo zott sá gá ban, mû kö dé si rend jé ben rej lõ hi á nyos ság ból ere dõ

sza bály ta lan ság ese tén – a to váb bi sza bály ta lan ság meg elõ zé se cél já ból – ha té kony in téz ke dés szü les sék a sza bály ta lan -
ság kor ri gá lá sá ra, annak a mér ték nek meg fele lõen, ami lyen mér té ket kép vi selt a sza bály ta lan ság.

A fõ igaz ga tó fe le lõs sé ge és fel ada ta a szer ve ze ti struk tú rá ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi ha tás kö ré -
nek, fe le lõs sé gé nek és be szá mol tat ha tó sá gá nak sza bá lyo zott sá gán ke resz tül va ló sul meg.

A köz tiszt vi se lõk és a mun ka vál lalók konk rét fel ada tát, ha tás kö rét, fe le lõs sé gét, be szá mol tat ha tó sá gát a mun ka kö ri
le írá sok sza bá lyoz zák.

3. A sza bály ta lan ság ke ze lés szer ve ze ti fel épí té se
 

3.1. A sza bály ta lan ság fe le lõs a szer ve ze ti struk tú rá ban
Te kin tet tel a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal be töl tött sze rep re, a Fel ügye le ten a sza bály ta lan ság ke ze -

lés sel kap cso la tos ad mi niszt ra tív fel ada to kat a sza bály ta lan ság ke ze lés sel meg bí zott mun ka társ (a továb biak ban: sza -
bály ta lan ság fe le lõs) vég zi.

A sza bály ta lan ság fe le lõst – az ob jek tív bi zo nyí té ko kon ala pu ló vé le mény biz to sí tá sa ér de ké ben – ki zá ró lag a Fel -
ügye le ti Ta nács és a fõ igaz ga tó uta sít hat ja.
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 3.2. A sza bály ta lan ság fe le lõs ki ne ve zé se, ér té ke lé se, fel men té se, fel füg gesz té se
Sza bály ta lan ság fe le lõ si fel ada tok el lá tá sá val ki zá ró lag fõ ál lá sú, ha tá ro zat lan ide jû jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta -

tott köz tiszt vi se lõ bíz ha tó meg, aki te vé keny sé gét kap csolt mun ka kör ben, a mun ka kö ri le írás sze rin ti egyéb fel ada tai
mel lett lát ja el.

A sza bály ta lan ság fe le lõs sze mé lyét a fõ igaz ga tó a vo nat ko zó bel sõ sza bály zat ha tály ba lé pé sét köve tõen, illetve a ko -
ráb bi sza bály ta lan ság fe le lõs vissza hí vá sá val egy ide jû leg je lö li ki. A sza bály ta lan ság fe le lõs mun ká já nak ér té ke lé se a fõ -
igaz ga tó fel ada ta.

A sza bály ta lan ság fe le lõ si ki ne ve zés vissza vo ná sá ra ak kor ke rül het sor, ha a sza bály ta lan ság fe le lõs maga kéri a ki ne -
ve zés vissza vo ná sát, ha a köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szû nik, illetve ha az éves ér té ke lé se sze rint a fõ igaz ga tó elé ge -
det len a mun ká já val.

A sza bály ta lan ság fe le lõ si ki ne ve zés fel füg gesz té sé re ak kor ke rül het sor, ha a sza bály ta lan ság fe le lõs va la mely sza -
bály ta lan ság gal kap cso la tos érin tett sé gé nek gya nú ja fel me rül. A meg bí zás vissza vo ná sa, fel füg gesz té se a fõ igaz ga tó ha -
tás kö ré be tar to zik.
 

3.3. A sza bály ta lan ság fe le lõs fel adat- és ha tás kö re
a) A fõ igaz ga tó ré szé re ne gyed éves össze fog la ló és so ron kí vü li je len té sek össze ál lí tá sa a sza bály ta lan sá gok ala ku lá sá ról,
b) szer ve ze ti egy sé gen ként, ugyan ak kor a Fel ügye let egé szé re össze sít he tõ nyil ván tar tás ve ze té se a sza bály ta lan -

sággya nús ese tek rõl, ki vizs gált sza bály ta lan sá gok ról, illetve a meg tett in téz ke dé sek rõl, azok ered mé nyes sé gé rõl, a do -
ku men tá ció nap ra kész sé gé nek és tel jes sé gé nek biz to sí tá sa,

c) adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se a fõ igaz ga tó, illetve kül sõ szer ve ze tek irá nyá ba,
d) a nem ki emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan sá gok ese té ben az elõ írt össze fog la ló sta tisz ti ka össze ál lí tá sa, adat szol gál -

ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se az érin tett szer ve ze ti egy sé gek, kül sõ szer ve ze tek felé,
e) igény sze rint ta ná csot nyújt a sza bály ta lan ság mi nõ sí té sé hez, meg fo gal ma zá sá hoz, a tel je sí tés fe lül vizs gá la tá hoz.

4. A sza bály ta lan sá gok ész le lé se, a szük sé ges in téz ke dé sek, el já rá sok el in dí tá sa

A sza bály ta lan sá got ész lel he ti, meg ál la pít hat ja:
4.1. va la mely szer ve ze ti egy ség mun ka tár sa a FEUVE rend sze ren be lül;
4.2. szer ve ze ti egy ség ve ze tõi, illetve a fõ igaz ga tó a FEUVE rend sze ren be lül;
4.3. bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés;
4.4. kül sõ el len õr zé si szerv;
4.5. mi nõ ség irá nyí tás;
4.6. a Fel ügye let szer ve ze tén kí vü li szer ve zet, sze mély (szer zõ dé ses part ner, társ szer ve zet, ügy fél, ál lam pol gár).

4.1. A sza bály ta lan ság ész le lé se a FEUVE rend sze ren be lül va la mely szer ve ze ti egy ség mun ka tár sa ál tal

A sza bály ta lan sá got ész le lõ mun ka vál laló írás ban:
– a szol gá la ti út be tar tá sá val a sza bály ta lan ság gal érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jén ke resz tül ér te sí ti a sza bály ta -

lan ság fe le lõst,
– amennyi ben az ész lelt sza bály ta lan ság a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét érin ti, úgy a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fe -

let te sén, a fe let tes érin tett sé ge ese tén a fõ igaz ga tón ke resz tül ér te sí ti a sza bály ta lan ság fe le lõst.
A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, illetve fe let te se a sza bály ta lan ság ész le lé sé re vo nat ko zó fel jegy zést nem tart hat ja

vissza.
A sza bály ta lan ság ész le lé sé re vo nat ko zó írás be li fel jegy zés a 4/1. számú füg ge lék ben rög zí tett mó don tör tén jen.
A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, fe let te se, illetve a fõ igaz ga tó a sza bály ta lan ság meg ala po zott sá ga ese tén – a fel adat, ha -

tás kör és fe le lõs sé gi rend nek meg fele lõen – kö te les gon dos kod ni a meg fe le lõ in téz ke dés meg ho za ta lá ról, in do kolt eset -
ben a szük sé ges el já rás meg in dí tá sá ról.

A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, illetve fe let te se amennyi ben a sza bály ta lan ság sú lyos sá ga, az eset le ges ki ha tá sok nagy -
sá ga in do kol ja, ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a fõ igaz ga tót.

Ha a sza bály ta lan ság je len tõ sé ge in do kol ja, a fõ igaz ga tó köz vet le nül tá jé koz tat ja az Fel ügye le ti Ta nács el nö két.
 

4.2. A sza bály ta lan ság ész le lé se a FEUVE rend sze ren be lül a szer ve ze ti egy ség ve ze tõi, illetve a fõ igaz ga tó ál tal
A fõ igaz ga tó, illetve a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek ész le lé se alap ján a fel adat, ha tás kör és fe le lõs sé gi rend nek

meg fele lõen kell in téz ke dést hoz ni a sza bály ta lan ság kor ri gá lá sá ra, meg szün te té sé re, a sza bály ta lan ság fe le lõs tá jé koz ta -
tá sa mel lett.

A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je amennyi ben a sza bály ta lan ság sú lyos sá ga, az eset le ges ki ha tá sok nagy sá ga in do kol ja,
ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a fõ igaz ga tót.

Ha a sza bály ta lan ság je len tõ sé ge in do kol ja, a fõ igaz ga tó köz vet le nül tá jé koz tat ja a Fel ügye le ti Ta nács el nö két.
 

4.3. A bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai
Amennyi ben a bel sõ ellen õr, il le tõ leg a szak mai ellen õr el len õr zé si te vé keny sé ge so rán sza bály ta lan sá got ta pasz ta l, a

költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár el. 
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A bel sõ ellen õr, illetve szak mai ellen õr ál tal fel tárt sza bály ta lan sá go kat a vizs gá la ti je len tés tar tal maz za, a meg ál la pí tá -
sok az el len õr zött szer ve ze ti egy sé gek ész re vé te le i nek figye lembe véte lével ke rül nek vég le ge sí tés re.

Az el len õr zött szer ve ze ti egy ség nek in téz ke dé si ter vet kell ki dol goz nia a bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés meg ál -
la pí tá sai alap ján.
 

4.4. Kül sõ el len õr zé si szerv sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai
A kül sõ el len õr zé si szerv (pl. ÁSZ, KEHI, APEH stb.) sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it az ál ta la ké szí tett

el len õr zé si je len tés tar tal maz za. Az el len õr zé si je len tés egy pél dá nyát a bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés ren del ke zé -
sé re kell bo csá ta ni az el len õr zé si te vé keny ség elõ se gí té se cél já ból.

A sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok alap ján a Fel ügye let nek in téz ke dé si ter vet kell ki dol goz nia.
 

4.5. A mi nõ ség irá nyí tás sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai
Amennyi ben a sza bály ta lan sá got a mi nõ ség irá nyí tás ész le li, kö te les ér te sí te ni az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jét.
A mi nõ ség ügyi re fe rens a vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it a bel sõ ellen õr zés, illetve szak mai ellen õr zés ren del ke zé sé re bo -

csát ja az el len õr zé si te vé keny ség elõ se gí té se cél já ból.
A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je amennyi ben a sza bály ta lan ság sú lyos sá ga, az eset le ges ki ha tá sok nagy sá ga in do kol ja

ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a fõ igaz ga tót.
 

4.6. A Fel ügye let szer ve ze tén kí vü li szer ve zet, sze mély (szer zõ dé ses part ner, társ szer ve zet, ügy fél, ál lam pol gár) sza -
bály ta lan ság ra vo nat ko zó jel zé se, be je len té se

A Fel ügye let szer ve ze tén kí vü li szer ve zet, sze mély (szer zõ dé ses part ner, társ szer ve zet, ügy fél, ál lam pol gár) a Fel ügye let
ál tal eset le ge sen el kö ve tett sza bály ta lan ság ra vo nat ko zó jel zé se az aláb bi mó do kon ke rül het a Fel ügye let tu do má sá ra:

– a Fel ügye le ti Ta nács hoz, a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké hez, a fõ igaz ga tó hoz vagy va la mely szak te rü let ve ze tõ jé hez
cím zett írás be li be je len tés út ján,

– az Ügy fél szol gá lat ra ér ke zett írá sos be je len tés, vagy a szó be li be je len tés alap ján fel vett jegy zõ könyv alap ján.
A Fel ügye le ti Ta nács hoz, a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké hez, a fõ igaz ga tó hoz, illetve va la mely szak te rü let ve ze tõ jé hez

cím zett írás be li be je len tés ese tén a be je len tés egy má so la ti pél dá nyát ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül
to váb bí ta ni szük sé ges a sza bály ta lan ság fe le lõs és az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek
érin tett sé ge ese tén a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fe let te se, a fe let tes érin tett sé ge ese tén – amennyi ben nem a fõ igaz ga -
tó hoz ér ke zett a be je len tés – a fõ igaz ga tó ré szé re.

Az Ügy fél szol gá lat ra ér ke zett írá sos be je len tés má so la ti pél dá nyát, vagy a szó be li be je len tés alap ján fel vett jegy zõ -
könyv má so la ti pél dá nyát ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül to váb bí ta ni szük sé ges a sza bály ta lan ság fe -
le lõs és az érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek érin tett sé ge ese tén a szer ve ze ti egy ség ve -
ze tõ jé nek fe let te se, a fe let tes érin tett sé ge ese tén – amennyi ben nem a fõ igaz ga tó hoz ér ke zett a be je len tés – a fõ igaz ga tó
ré szé re.

A sza bály ta lan ság gal érin tett szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fel ada ta a be je len tés ér de mi meg vizs gá lá sa – ala po san
mér le gel ni kell a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján a sza bály ta lan ság gya nú já nak meg ala po zott sá gát –, to váb bá a
szük sé ges in téz ke dé sek azon na li fo ga na to sí tá sa.

A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je amennyi ben a sza bály ta lan ság sú lyos sá ga, az eset le ges ki ha tá sok nagy sá ga in do kol ja
ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a fõ igaz ga tót.

Ha a sza bály ta lan ság je len tõ sé ge in do kol ja, a fõ igaz ga tó köz vet le nül tá jé koz tat ja az Fel ügye le ti Ta nács el nö két.
 

4.7. Bün te tõ- vagy sza bály sér té si ügy gya nú ja ese tén tör té nõ el já rás
Bün te tõ- vagy sza bály sér té si ügy gya nú ja ese tén a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta la a ha tás kör rel és ille té -

kességgel ren del ke zõ szer vek ér te sí té sét is je len ti annak ér de ké ben, hogy meg ala po zott ság ese tén a meg fe le lõ el já rás
meg in dí tás ra ke rül jön.

5. A sza bály ta lan ság fel tá rá sa és a meg szün te té sé re tett in téz ke dé sek vég re haj tá sa
 

5.1. A sza bály ta lan ság fel tá rá sa, a meg szün te tés re tett in téz ke dé sek vég re haj tá sa
5.1.1. Va la mely szer ve ze ti egy ség mun ka tár sa, vagy ve ze tõ jé nek ész le lé se a FEUVE rend sze ren be lül
A sza bály ta lan ság ki vizs gá lá sát a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, érin tett sé ge ese tén a fe let te se, a fe let tes érin tett sé ge ese -

tén és a bo nyo lul tabb ese tek ben a fõ igaz ga tó ál tal ki je lölt szak ér tõi bi zott ság, a bel sõ ellen õr zés vagy a szak mai ellen õr -
zés vég zi.

A sza bály ta lan ság meg szün te té sé re vo nat ko zó in téz ke dés függ a sza bály ta lan ság tí pu sá tól és a fel tá rás idõ pont já tól
(mun ka fo lya mat/el kö ve tés köz ben, vagy a mun ka fo lya mat be fe je zé se/el kö ve tés után), esze rint kü lönb sé get te szünk:

– ön el len õr zés sel, FEUVE rend sze ren be lül ész lelt, azon nal ja vít ha tó sza bály ta lan ság,
– FEUVE rend sze ren be lül ész lelt, a meg szün te tés re kü lön ve ze tõi in téz ke dést igény lõ sza bály ta lan ság,
– ki emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan ság kö zött.
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5.1.1.1. FEUVE rend sze ren be lül ész lelt, azon nal ja vít ha tó sza bály ta lan ság
A mun ka társ ál tal ön el len õr zés sel ész lelt sza bály ta lan ság, il le tõ leg a FEUVE rend sze ren be lül ki szûrt, kü lön ve ze tõi

in téz ke dést nem igény lõ, azon na li ja ví tás sal meg szün tet he tõ sza bály ta lan ság ese tén a ja ví tást ha la dék ta la nul el kell vé -
gez ni.

A szer ve ze ti egy ség mun ka ér te kez le te in hasz nos, ha a ha son ló mun ka kör ben dol go zók egy más sal meg oszt ják az ezzel kap -
cso la tos ta pasz ta la ta i kat, eze ket az ese te ket a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ban (7. pont) nem kell sze re pel tet ni.

5.1.1.2. FEUVE rend sze ren be lül ész lelt, a meg szün te tés re kü lön ve ze tõi in téz ke dést igény lõ sza bály ta lan ság, ki -
emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan ság

A sza bály ta lan ság ész le lé sét, az ar ról való tá jé koz ta tást köve tõen 2 mun ka na pon be lül a sza bály ta lan ság meg szün te té -
sé re, a sza bály ta lan ság ál tal oko zott ká rok mi ni ma li zá lá sa, illetve meg elõ zé se, a sza bály ta lan ság foly ta tá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben in téz ked ni kell.

5.1.1.3. Ki emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan ság
Ki emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan ság (pénz ügyi és/vagy sze mé lyi kö vet kez ménnyel járó, szán dé ko san oko zott sza -

bály ta lan ság) kel lõ en meg ala po zott nak lát szó gya nú já nak fel me rü lé se ese tén 3–5 mun ka na pon be lül mun ka ér te kez le tet
kell tar ta ni. A mun ka ér te kez le ten va la mennyi azo nos, illetve ha son ló szak te rü let tel fog lal ko zó köz tiszt vi se lõ nek, mun -
ka vál la ló nak je len kell len nie.

Ezen sza bály ta lan sá go kat a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ban (7. pont) fel kell tün tet ni.
Egyéb ese tek ben a sza bály ta lan ság gal érin tett szer ve ze ti egy ség nek szük ség sze rint, de leg alább 3 ha von ta tá jé koz ta tó 

jel le gû mun ka ér te kez le tet kell tar ta ni az érin tett kör szá má ra.
A mun ka ér te kez let so rán fel kell hív ni a részt ve võk fi gyel mét a ha son ló sza bály ta lan sá gok el ke rü lé se ér de ké ben meg te en -

dõ in téz ke dé sek re, a fo ko zott oda fi gye lés re. A sza bály ta lan ság ról szü le tett dön tés ese tén a so ron kö vet ke zõ ren des mun ka ér -
te kez le ten is mer tet ni kell a dön tés tar tal mát, kö vet kez mé nye it, a sza bály ta lan ság sú lyá nak a dön tés ho zó ál tal tör té nõ meg íté lé -
sét, az eset le ges szank ci ó kat, a meg tett in téz ke dé se ket. Ele mez ni kell a ha son ló ese tek elõ for du lá sá nak gya ko ri sá gát, a ren de -
zés ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek ha té kony sá gát, az eset le ge sen si ker te len kor ri gá lás fel té te lez he tõ oka it.

Va la mennyi sza bály ta lan ság ese tén kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy a FEUVE az adott sza bály ta lan sá got
mi ért nem szûr te ki.

5.1.2. Bel sõ ellen õr zés, il le tõ leg szak mai ellen õr zés ál tal meg ál la pí tott sza bály ta lan ság
Az el len õr zött szer ve ze ti egy ség ál tal ké szí tett, a bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés meg ál la pí tá sa i ra vo nat ko zó

– jó vá ha gyott – in téz ke dé si ter vet az el len õr zött szer ve ze ti egy ség nek vég re kell haj ta nia.
Az in téz ke dé si terv vég re haj tá sát a bel sõ ellen õr zés, szak mai ellen õr zés utó vizs gá lat ke re té ben ellen õr zi.
5.1.3. Kül sõ el len õr zé si szerv ál tal meg ál la pí tott sza bály ta lan ság
A kül sõ el len õr zé si szerv vizs gá la ti je len té sé ben fog lalt sza bály ta lan sá gok ra vo nat ko zó, a Fel ügye let ál tal ki dol go zott 

in téz ke dé si ter vet vég re kell haj ta ni.
Az in téz ke dé si terv vég re haj tá sát a kül sõ el len õr zé si szerv utó vizs gá lat ke re té ben, valamint a bel sõ ellen õr zés, illetve

szak mai ellen õr zés is el len õriz he ti.
5.1.4. A mi nõ ség irá nyí tás ál tal ki fo gás olt sza bály ta lan ság
A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a mi nõ ség ügyi re fe rens ál tal ész re vé te le zett sza bály ta lan ság meg szün te té sé rõl kö te les in téz -

ked ni, a sza bály ta lan ság meg szün te té sé re tett in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról a mi nõ ség ügyi re fe renst kö te les ér te sí te ni.
5.1.5. A Fel ügye let szer ve ze tén kí vü li szer ve zet, sze mély (szer zõ dé ses part ner, társ szer ve zet, ügy fél, ál lam pol gár)

ál tal jel zett, be je len tett sza bály ta lan ság
A Fel ügye let szer ve ze tén kí vü li szer ve zet, sze mély (szer zõ dé ses part ner, társ szer ve zet, ügy fél, ál lam pol gár) ál tal tett

be je len tés kap csán írás be li vissza iga zo lás nak kell tör tén nie.
 

5.2. A sza bály ta lan ság fe le lõs ér te sí té se az in téz ke dé sek, in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá ról
Az in téz ke dé sek rõl, a jó vá ha gyott in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sá ról a sza bály ta lan ság fe le lõst 5 mun ka na pon be lül

tá jé koz tat ni kell.

 5.3. A tény ál lás tisz tá zá sa szak ér tõi bi zott ság ki je lö lé se ál tal vagy rend kí vü li ellen õr zés út ján
A bo nyo lul tabb ese tek ben a fõ igaz ga tó vizs gá la tot ren del het el – a Fel ügye le ti Ta nács el nö ké nek ér te sí té se mel lett – a

tény ál lás tisz tá zá sá ra, szak ér tõi bi zott ság ki je lö lé se, vagy a bel sõ ellen õr zés, il le tõ leg szak mai ellen õr zés ál tal le foly ta -
tan dó rend kí vü li vizs gá lat kez de mé nye zé se, el ren de lé se út ján.

A vizs gá lat le foly ta tá sá ra mi ni mum há rom ta gú bi zott sá got le het lét re hoz ni, in do kolt eset ben kül sõ szak ér tõt is igény -
be le het ven ni.

A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, érin tett sé ge ese tén a fe let te se ja vas la tot te het a bi zott ság tag ja i ra, a bi zott ság tag ja it a fõ -
igaz ga tó je lö li ki, az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok figye lembe véte lével.

A szak ér tõi bi zott ság a tény ál lás tisz tá zá sát köve tõen ja vas la tot tesz a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re, így egye -
bek kö zött a sza bály ta lan ság fel szá mo lá sá ra, a ha son ló ese tek meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá -
ro zá sá ra, a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra. A ja vas la tok ról fõ igaz ga tó dönt.
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 5.4. Jog kö vet kez mé nyek kez de mé nye zé se
A jog kö vet kez mény jel le ge sze rint le het:
– jogi jel le gû (fe gyel mi, sza bály sér té si vagy bün te tõ el já rás meg in dí tá sa),
– pénz ügyi jel le gû (pénz be li jut ta tás, ki fi ze tés rész ben vagy egész ben tör té nõ vissza kö ve te lé se, be haj tá sa, kár té rí té si

el já rás in dí tá sa),
– szak mai jel le gû (bel sõ sza bá lyo zás szi go rí tá sa, be tar tá sá nak fo ko zott el len õr zé se stb.).
A jog kö vet kez mé nyek faj tái:
– a fõ igaz ga tó mér le ge lé si jog kö ré be tar to zó jog kö vet kez mény (fe gyel mi, sza bály sér té si el já rás meg in dí tá sa, pénz -

be li jut ta tá sok fel füg gesz té se, meg vo ná sa), a fõ igaz ga tó a mér le ge lé si jog kö ré be tar to zó jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá -
sát a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé re, illetve annak fe let te sé re ru ház hat ja,

– jog kö vet kez mé nyek kö te le zõ kez de mé nye zé se (bün te tõ el já rás meg in dí tá sa, pénz be li jut ta tás ból tör té nõ ki zá rás,
pénz be li jut ta tás vissza kö ve te lé se, min den, a mér le ge lé si jog kör be nem tar to zó szank ció).
 

5.5. A fõ igaz ga tó tá jé koz ta tá sa a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé rõl
A sza bály ta lan ság fe le lõs a fõ igaz ga tót ne gyed éven te írás ban tá jé koz tat ja a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé rõl.
A ne gyed éves je len tés el ké szí té sét meg elõ zõ en a sza bály ta lan ság fe le lõs – elekt ro ni kus úton – egyez tet a szer ve ze ti

egy sé gek ve ze tõ i vel a ne gyed éves je len tés tar tal má ról.
A tá jé koz ta tás nak a 4/2. számú füg ge lék ben fog lalt ada to kon kell ala pul nia. A nyil ván tar tás ból a fõ igaz ga tó nak cím -

zett je len tés nek az aláb bi sza bály ta lan sá go kat kell tar tal maz nia:
– a rend sze re sen, ti pi ku san elõ for du ló, rend szer be li hi á nyos ság ra uta ló sza bály ta lan sá gok,
– a ki emelt je len tõ sé gû sza bály ta lan sá gok,
– a pénz be li jut ta tást, ki fi ze tést érin tõ sza bály ta lan sá gok (utal va azok vissza kö ve tel he tõ sé gé re),
– pénz ügyi ki ha tás sal járó sza bály ta lan sá gok,
– a Fel ügye let ré szé re kár té rí té si igény ként fel me rül he tõ sza bály ta lan sá gok,
– a szán dé ko san el kö ve tett sza bály ta lan sá gok.
Az ese ti, je len ték te len, nem szán dé ko san el kö ve tett, nem ki emelt je len tõ sé gû, a mun ka társ ön el len õr zé se, illetve a

FEUVE so rán ki szûrt, kü lön ve ze tõ in téz ke dést nem igény lõ, azon na li ja ví tás sal meg szün tet he tõ sza bály ta lan sá go kat a
fõ igaz ga tói je len té sek nek nem kell tar tal maz ni uk.

A sza bály ta lan ság fe le lõs nek a ne gyed éves je len tés nek a Fel ügye let szer ve ze ti fel épí té sé ben, bel sõ sza bá lyo zott sá gá -
ban, mû kö dé si rend jé ben rej lõ hi á nyos ság ból ere dõ sza bály ta lan sá gok ra vo nat ko zó ré szét az In téz mény fej lesz té si és
sza bá lyo zá si ön ál ló osz tály nak is meg kell kül de nie.

A sza bály ta lan ság fe le lõs nek nem le ges je len tést kell ten nie az olyan szer ve ze ti egy ség re vo nat ko zó an, ahol az adott
ne gyed év ben nem tör tént olyan sza bály ta lan ság, ame lyet a fõ igaz ga tó nak je len te ni kell. A sza bály ta lan ság fe le lõs erre
vo nat ko zó an írás be li nyi lat ko za tot kér het a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé tõl.

6. A sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok, in téz ke dé sek nyo mon kö ve té se
 

A fõ igaz ga tó a sza bály ta lan ság fe le lõs ne gyed éves be szá mo ló ja, il le tõ leg a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek sze mé lyes be -
szá mo lói alap ján a sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok, in téz ke dé sek nyo mon kö ve té sét az aláb bi ak sze rint vég zi:

a) az el ren delt vizs gá la to kat, a meg ho zott dön té se ket, a meg in dí tott el já rá so kat nyo mon kö ve ti,
b) a vizs gá la tok so rán ké szí tett ja vas la tok vég re haj tá sát fi gye lem mel kí sé ri,
c) a fel tárt sza bály ta lan sá gok tí pu sa alap ján to váb bi „sza bál y ta lan ság-le he tõ sé ge ket”, koc ká za to kat azo no sít be,

amely rõl tá jé koz tat ja a bel sõ el len õr zést, a szak mai el len õr zést az el len õr zé si te vé keny ség elõ se gí té se cél já ból,
d) gon dos ko dik a sza bály ta lan ság fe le lõs ne gyed éves be szá mo ló já nak – a sza bály ta lan sá gok meg elõ zé se cél já ból – a

ve ze tõi ér te kez le ten való meg tár gya lá sá ról.

7. A sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok, in téz ke dé sek nyil ván tar tá sa
 

A fõ igaz ga tó a sza bály ta lan ság gal kap cso la tos el já rá sok, in téz ke dé sek nyil ván tar tá sá ról az aláb bi ak sze rint gon dos ko dik:
– a sza bály ta lan ság fe le lõs kö te les a sza bály ta lan sá gok kal kap cso lat ban ke let ke zett irat anya go kat el kü lö ní tet ten nyil -

ván tar ta ni, az ar ról ké szült nyil ván tar tást nap ra ké szen és pon to san ve zet ni;
– a sza bály ta lan ság fe le lõs a sza bály ta lan ság hoz kap cso ló dó írá sos do ku men tu mo kat el kü lö ní tett nyil ván tar tás ban ik tat ja;
– a sza bály ta lan ság fe le lõs a meg tett in téz ke dé se ket és az azok hoz kap cso ló dó ha tár idõ ket nyil ván tart ja.
A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa elekt ro ni ku san, a 4/2. számú füg ge lék nek meg fele lõen tör té nik.
A sza bály ta lan sá gok ke ze lé se je len ál ta lá nos el ve ket, kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó el já rás rend je mel lett, az egyes

szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi in téz ked nek a FEUVE rend sze ré nek a meg fe le lõ el já rás rend be és mun ka kö ri le írá sok ba tör -
té nõ be épí té sé rõl, a nyil ván tar tá sok ve ze té sé rõl, a rend szer mû köd te té sé rõl.

4/1. szá mú füg ge lék: A sza bály ta lan ság ész le lé sé re vo nat ko zó fel jegy zés
4/2. szá mú füg ge lék: Sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa
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4.1. szá mú füg ge lék

...................................................... Ikt.sz.: ........................

(szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé se)

Feljegyzés

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

(szervezeti egység vezetõje)

keresztül

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

szabálytalanságfelelõs részére

Tárgy: sza bály ta lan ság ész le lé se1        

1. A sza bály ta lan ság pon tos tar tal ma: ..............................................................................................................................

2. A sza bály ta lan ság az aláb bi jog sza bályt, sza bályt sér ti: ...............................................................................................

 

3. A sza bály ta lan ság

 Szán dé kos  Nem szán dé kos (gon dat lan)

4. A sza bály ta lan ság elõ for du lá sá nak gya ko ri sá ga

 Ese ti  Rend sze res

5. A sza bály ta lan ság kor ri gál ha tó sá ga

 Fo lya mat ban lévõ, kor ri gál ha tó  Nem fo lya mat ban lévõ, kor ri gál ha tó

6. A pénz be li jut ta tás ra, ki fi ze tés re való uta lás

 Pénz be li jut ta tást, ki fi ze tést érin tett  Pénz be li jut ta tást, ki fi ze tést nem érin tett

7. Amennyi ben a sza bály ta lan ság pénz be li jut ta tást, ki fi ze tést érin tett, van-e le he tõ ség a vissza kö ve te lés re?

 Igen  Nem  Meg jegy zés

8. A pénz be li jut ta tás, ki fi ze tés vissza kö ve te lés re meg tör tént-e a szük sé ges in téz ke dés?

 Igen  Nem  Meg jegy zés

1 ,,SÜRGÕS” szó fel tün te té se a szán dé kos, pénz be li jut ta tást érin tõ és a kár eny hí tés re, mi ni ma li zá lás ra azon na li in téz ke dést igény lõ ese tek ben.
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9. Amennyi ben a pénz be li jut ta tás, ki fi ze tés vissza kö ve te lés re nem tör tént meg a szük sé ges in téz ke dés, en nek oka:

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

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

10. Kár eny hí tés re, mi ni ma li zá lás ra szük sé ges-e azon na li in téz ke dés?

 Igen  Nem  Meg jegy zés

11. A sza bály ta lan ság ész le lé se

 Köz vet le nül ész lel tem  Tu do má som ra ju tott

12. A sza bály ta lan ság ra az aláb bi ak sze rint de rült fény:

 Do ku men tu mon ala pu ló ellen õr zés  Hely szí ni vizs gá lat

13. A sza bály ta lan ság kap cso ló dó aláb bi do ku men tu mo kat csa to lom: .............................................................................

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

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

14. Meg jegy zé sek:

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

Bu da pest, ......................................................................

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

sza bály ta lan sá got ész le lõ alá írá sa

A sza bály ta lan ság ész le lé sé re vo nat ko zó fel jegy zés ket tõ ere de ti pél dá nyát át vet tem, amely bõl az egyik pél dányt ha la -
dék ta la nul/.... na pon be lül a sza bály ta lan ság fe le lõs ré szé re át adok.

Bu da pest, ......................................................................

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

szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek alá írá sa

A sza bály ta lan ság ész le lé sé re vo nat ko zó fel jegy zést át vet tem.

Bu da pest, ......................................................................

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

sza bály ta lan ság fe le lõs alá írá sa
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4.2. szá mú füg ge lék

Szabálytalanságok nyilvántartása

Szer ve ze ti egy ség: .......................................

Sor -
szám

Sza bály ta lan ság
 rö vid le írá sa

Sza bály ta lan ság ról való
 tu do más szer zés,
a sza bály ta lan ság 

je len té sé nek dá tu ma

A sza bály ta lan ság 
meg szün te té sé re 

meg te en dõ in téz ke dés

A sza bály ta lan ság 
meg szün te té sé re 

meg te en dõ in téz ke dés 
ha tár ide je

A sza bály ta lan ság 
meg szün te té sé ért, 

in téz ke dé sért fe le lõs
 sze mély

Kap cso ló dó írá sos 
do ku men tum

A sza bály ta lan ság 
meg szün te té sé re meg tett

in téz ke dés kont roll ja,
a ha té kony ság ra való

 meg jegy zé sek

Bu da pest, ..................................

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

szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek alá írá sa
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A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

t á j é k o z t a t ó j a

a 2003. évi LXXXVI. tör vény,
valamint a végrehajtására kiadott

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1.  § (1) bekezdésében
foglaltak alapján teljesítendõ bejelentkezési

kötelezettségrõl, illetve a 2007. évi évközi
visszaigénylési adatlapról

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szht.) vég re haj tá sá ra ki adott 13/2004.
(IV. 27.) OM ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 1.  §
(1) be kez dé sé ben ér tel mé ben: „Az a hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett, aki az Szht. 4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gya kor -
la ti kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti hoz zá já ru lá si kö te le zett -
sé gét (a továb biak ban: hoz zá já ru lás ra kö te le zett), a gya -
kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyuló elsõ együtt mû kö dé si
meg álla po dás, ta nu ló szer zõ dés, illetve hall ga tói szer zõ dés 
meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a Nem ze ti Szak -
kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hez (a továb biak ban:
NSzFI) be je lent kez ni az NSzFI ál tal a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé tett be je lent ke zé si nyom tat vá nyon. Az NSzFI az
el fo ga dott be je lent ke zé si nyom tat vány má so la tát meg kül -
di a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél fo lyó gya kor la ti kép zés
te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra, to -
váb bá az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal te rü le ti leg
ille té kes igaz ga tó sá ga ré szé re.”

A be je lent ke zé si kö te le zett ség nek a „BEJELENT KE -
ZÉ SI NYOMTATVÁNY a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö -
te le zett ség el szá mo lá sá ra, a Ren de let 1.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján” ki töl té sé vel és be nyúj tá sá val kell
ele get ten ni.

(A nyom tat vány és ki töl té si uta sí tá sa a je len tá jé koz ta -
tó ból fény má sol ha tó, vagy a www.nive.hu In ter net cím rõl, 
a Tá mo ga tás és Be val lás ke ze lés me nü pont alól ki nyom tat -
ha tó.)

Az Szht. 4.  § (10) be kez dé se alap ján a gya kor la ti kép zés 
meg szer ve zé sé vel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek a
Ren de let ben elõ ír tak sze rint be je lent ke zé si, be val lá si és
el szá mo lá si kö te le zett sé ge van az NSzFI-vel szem ben.

A tény le ges költ sé gek alap ján tör té nõ év kö zi vissza -
igény lés re – amennyi ben a 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let 
8.  § (1–4) pont ban fog lalt fel té te lek fenn áll nak – szin tén a
tá jé koz ta tó mel lék le te ként meg je le nõ „ADATLAP a Mun -
ka erõ pi a ci Alap Kép zé si Alap ré szé bõl tény le ges költ ség
alap ján tör té nõ vissza igény lés év kö zi fo lyó sí tá sá hoz ........
ne gyed év re/hó nap ra vo nat ko zó an” nyom tat vány ki töl té -
sé vel és be nyúj tá sá val van mód.

(Az adat lap és ki töl té si uta sí tá sa a je len tá jé koz ta tó ból
fény má sol ha tó, vagy a www.nive.hu In ter net cím rõl, a
Támo gatás és Be val lás ke ze lés me nü pont alól ki nyom tat -
ha tó.)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

4330 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/64. szám



2007/64. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4331

BEJELENTKEZÉSI/
VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY 

(A megfelel  aláhúzandó!) 
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség  Nemzeti Szakképzési és  

Feln ttképzési Intézet felé történ  elszámolásához 
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény  
(a továbbiakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet  (a továbbiakban: Rendelet)  

1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

A hozzájárulásra kötelezett neve, rövidített cégneve:

  Címe (székhelye): Város/község:

  Út, utca, tér:  Házszám:

Ügyintéz  neve:..........................................................   Telefonszáma: .............................

Telephelyei: (ahol gyakorlati képzés folyik)
Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

Cégjegyzékszám: - -

Egyéni vállalkozói ig. szám:

Nyilvántartási szám:

Együttm ködési megállapodás megkötésének dátuma: * (*több esetén a
Tanulószerz dés megkötésének dátuma: * legkorábbi dátum)

Munkaviszonyban álló gyakorlati oktatók, szakoktatók: 

Sorszám Alkalmazás módja Gyakorlati oktató Szakoktató Összesen
  1 2 3 

1 Munka- teljes munkaid re    
2 viszony részmunkaid re    
3              Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony    
4                                                                                        Összesen:    

A szakképzési hozzájárulási kötelezettségemet az Szht. 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés 
szervezésével teljesítem. Csatolt létszám adatlapok száma:           db 

 A gyakorlati képzés szervezését ……………………………. dátummal befejezem. 

FIGYELEM! A bejelentkezési/változás bejelentési nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben el írt okiratokat! 
                        A Rendelet 1. § (4) bekezdése a)–d) pontja szerint csatolt okiratok száma:             db  

BEKÜLDEND : 1 példányban az NSzFI részére (1475 Budapest Pf. 2.) 

…………………, 200   .  …………………… hó …….. nap                  P. H 

              ……………………………………….. 

                                                                                                              cégszer  aláírás 
                                                                                                                 .
ZÁRADÉK:           (NSzFI tölti ki! )

A szakképzési hozzájárulás gyakorlati képzés szervezésével történ  teljesítéséhez a bejelentkezését elfogadtuk. Az Szht. 
4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség csökkent  tételeket a fentiek alapján
                            .      .  .  napjától veheti figyelembe. 
Tájékoztatjuk, hogy a következ  nyilvántartásba vételi számon regisztráltuk:  

Budapest, 200.   …………… hó …….. nap P. H.
                                                      ………………………………. 

 aláírás 

Embedded EPS
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben résztvev  tanulók létszámáról* 
(A szakképz  iskola tölti ki és igazolja!) 

Szakközépiskolai, szakmunkásképz  iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai tanulók: 

Az iskola neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. vagy 
1. szak- 
képz

IV. vagy 
2. szak- 
képz

V. vagy  
érettségire

épül
1. szakképz

VI.  vagy  
érettségire

épül
2. szakképz

VII. vagy  
érettségire

épül
3. szakképz

Összesen

  évfolyamon tanulók száma 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pályaorientációs 

képzés
        

2 Teljes képzés         

3 Részképzés         

4 Összesen         

5 Ebb l: Speciális         

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

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

                    

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

                    

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

                    

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

                    

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

…………………, 200   .…………………… hó ……. .nap

P. H. 

 ……………………………………..  
 iskola igazgatójának aláírása 

* Egy nyomtatvány egy szakképz  iskola tanulóira vonatkozik!

Embedded EPS
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LÉTSZÁM  ADATLAP 

Fénymásolható! Lapszáma:

Igazolás a bejelentkez nél szakképzésben résztvev  hallgatók létszámáról* 
(A fels oktatási intézmény tölti ki és igazolja!) 

Az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó fels oktatási intézményben gyakorlati képzésben 
részesül  hallgatók: 

A fels oktatási intézmény neve:

Címe: Város/község:

Út, utca, tér:  Házszám:
Adószáma:  
Statisztikai számjele:

Sor-
szám 

Megnevezés I. II. III. IV. V. ………….
.

Összesen 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Teljes képzés        
2 Részképzés        
3 Összesen        

A szakképzés(ek) megnevezése és  OKJ száma: 

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

                    

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

                    

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

                    

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

                    

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

…………………, 200   .  …………………… hó ……. .nap

P. H.

 …………………………………….. 
 intézmény vezet jének aláírása 

* Egy nyomtatvány egy fels oktatási intézmény hallgatóira vonatkozik!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolására, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény (a továbbiakban: Szht.) végrehajtására kiadott
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

,,BEJELENTKEZÉSI/VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY”-hoz

A be je lent ke zé si/vál to zás be je len té si nyom tat ványt az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zést szer ve zõk -
nek kell ki töl te ni.

Az Szht. 4.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt költ sé gek kel csak azok a gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le -
zet tek csök kent he tik brut tó kö te le zett sé gü ket, ame lyek a Ren de let ben elõ írt be je lent ke zé si kö te le zett sé gük nek ele get
tet tek. Az ol vas ha tó an (gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel) ki töl tött „Be je lent ke zé si/Vál to zás be je len té si Nyom tat -
vány”-okat a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet (a to váb bi ak ban: NSzFI) ré szé re (1475 Bu da pest, Pf. 2.)
kell be nyúj ta ni 1 ere de ti, cég sze rû en alá írt pél dány ban.

Be nyúj tá si ha tár idõ: a gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re irá nyuló elsõ együtt mû kö dé si meg álla po dás vagy ta nu ló szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül, illetve a vál to zást kö ve tõ so ron kö vet ke zõ be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt határ -
napig.

Az NSzFI a be je lent ke zett hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek ál tal be nyúj tott és el fo ga dott be je lent ke zé si nyom tat vány má -
so la tát meg kül di a gya kor la ti kép zés te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá nak, to váb bá az APEH te rü le -
ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga ré szé re.

A be je lent ke zé si nyom tat vány a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:
a) név (cég név), rö vi dí tett cég név,
b) cím, szék hely, a gya kor la ti kép zés te lep he lye(i),
c) ügy in té zõ neve, te le fon szá ma,
e) adó szám,
f) sta tisz ti kai szám jel,
g) cég jegy zék szám, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány szá ma, nyil ván tar tá si szám,
h) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél mun ka vi szony ban, gya kor la ti ok ta tó ként, illetve szak ok ta tó ként fog lal koz ta tot tak

be je lent ke zés ko ri szá ma az al kal ma zás mód ja sze rint,
i) a be je lent ke zés mód ja,
j) a gya kor la ti kép zés szer ve zés be fe je zé sé nek dá tu ma.
A gya kor la ti kép zést szer ve zõ az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rint szak kép zõ is ko lá val/fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kö -

tött együtt mû kö dé si meg álla po dás, illetve ta nu ló szer zõ dés, valamint hall ga tói szer zõ dés alap ján je lent ke zik be. Be je -
lent ke zé sé hez csa tol ni kell a „Lét szám adat lap”-ot, amely a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szak kép zõ is ko la/fel sõ ok ta tá si in téz mény neve, címe, adó szá ma,
b) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szt.) alap ján gya -

kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ szak kö zép is ko lai, valamint szak is ko lai (ide ért ve a spe ci á lis szak is ko lát is) ta nu lók és a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ftv.) ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ 
hall ga tók be je lent ke zés ko ri lét szá ma, is ko lán ként, illetve fel sõ ok ta tá si in téz mé nyen ként, év fo lya mon ként és ta go za tok
sze rin ti bon tás ban,

c) a szak kép zé sek OKJ szá ma és meg ne ve zé se.
A do ku men tu mot az érin tett is ko lák, illetve fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek töl tik ki és iga zol ják.
Egy nyom tat vány egy is ko la/in téz mény ta nu ló i ra/hall ga tó i ra vo nat ko zik!
A csa tolt „Lét szám adat lap”-ok szá mát fel kell tün tet ni a Be je lent ke zé si nyom tat vá nyon.
A be je lent ke zé si nyom tat vány hoz a Ren de let 1.  § (4) be kez dé se a)–c) pont ja sze rint a kö vet ke zõ ere de ti ok ira to kat

vagy azok cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má so la tát kell csa tol ni:
a)
b) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 27.  §-a alap ján kö tött és a 33.  §-ának

(3) be kez dé se sze rin ti ta nu ló szer zõ dés;
c) az Szht. 4.  §-ának (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé re kö tött, a (6) be kez dés ben 

fog lal tak nak meg fe le lõ együtt mû kö dé si meg álla po dás;
d) a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá nak az ok ta tott szak ké pe sí tés te kin te té ben ille té kes gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti szer ve -

zet tel együtt mû köd ve ki adott és ér vény ben lévõ be ve ze tõ ellen õr zés ha tá ro za tát 6 hó na pon be lül, de leg ké sõbb az el szá -
mo lás be nyúj tá sá nak idõ pont já ig a ta nú sít vá nyát ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a szak mai gya kor la ti kép zés hez
jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel.

A be je lent ke zé si nyom tat vány hoz csa tol ha tó az ere de ti ok irat cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má so la ta is.
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A Ren de let 1.  § (3)–(6) be kez dé sé ben fel so rolt ada tok ban, ok ira tok ban, illetve együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban be -
kö vet ke zett vál to zást a so ron kö vet ke zõ be val lás sal egy ide jû leg a hoz zá já ru lás ra kö te le zett kö te les be je len te ni az
NSzFI-nek, egy ide jû leg meg küld ve a mó do sí tott do ku men tum ere de ti vagy cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má so la tát is.
A vál to zás be le jen tés má so la ti pél dá nyát az NSzFI meg kül di az APEH ille té kes igaz ga tó sá ga részére.

Fon tos!
A Ren de let 4.  §-a sze rint, ha a be je lent ke zés nem az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben tör té nik, ak kor a hoz zá já ru -

lás ra kö te le zett a be je lent ke zé sét meg elõ zõ idõ szak ra költ ség el szá mo lást nem ér vé nye sít het.
Ha az Szht. 4.  §-a alap ján gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nem tesz ele get az 1.  § (1) be kez dé sé -

ben és (3)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak nak, e ren de let ben elõ írt kö te le zett sé ge tel je sí té sé ig az Szht. 5.  §-ának ha tá lya alá
tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek kell te kin te ni, nem csök kent he ti az Szht. 4.  §-ának (2) be kez dé se alap ján brut tó kö -
te le zett sé gét, nem ér vé nye sít het költ ség el szá mo lást, illetve nem nyújt hat az Szht. 4.  § (8) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
költ ség-hoz zá já ru lást.

Kér jük ügyel jen a Be je lent ke zé si nyom tat vány he lyes és pon tos ki töl té sé re. Ne fe led je, hogy a sza bály sze rû en ki töl tött
nyom tat ványt cég sze rû alá írás sal (ere de ti alá írás és bé lyeg zõ) is hi te le sí te ni kell!
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ADATLAP
a MPA Képzési Alaprészébõl tényleges költség alapján történõ visszatérítés évközi folyósításához

ne gyed éves be val lás            havi be val lás 

El szá mo lá si idõ szak: 2007. �� ��-tõl 2007. �� ��-ig

Be nyúj tan dó 3 ere de ti pél dány ban a kö vet ke zõ cím re: Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
  (1475 Bu da pest, Pf. 2)

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett                   Nyil ván tar tás ba vé te li szá ma: ����
Neve: ................................................................................................................................................................................

Címe:

Ir.szám: ���� .................................................................................................................................. város/köz ség

............................................................................................................. utca .................................................... ház szám

Adó szá ma: �������� � ��
Pénz for gal mi jel zõ szá ma: �������� �������� ��������
KSH szám: �������� ���� ��� ��

Ügy in té zõ neve: ................................................ Te le fon szá ma: �� �������

Je löl je X-szel, mi lyen el szá mo lást al kal ma zott:

– té te les költ ség el szá mo lást �
– ál ta lány el szá mo lást �

Je löl je X-szel, ha hi ány-szak ké pe sí tés gya kor la ti ok ta tá sát szer ve zi: �

A hi ány-szak ké pe sí tés gya kor la ti ok ta tá sa a  ................................................................................... ré gi ó ban tör té nik.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az adat la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ...................................................,  ..........................

P. H.

.....................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett

cég sze rû alá írá sa
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 1. A szak kép zé si hoz zá já ru lás alap ja (Szht. 3.  §):  ezer Ft
2. Brut tó hoz zá já ru lá si kö te le zett ség (1. sor 1,5%-a)  ezer Ft
3. Más hoz zá já ru lás ra kö te lez et tõl, az át irá nyí tott ta nu lók kép zé sé hez, 

az ok ta tói dí ja zá sá ra (5.7.) át vett hoz zá já ru lás összege az átvevõnél:  ezer Ft
4. El szá mo lá si kö te le zett ség:   2.+3. együtt:  ezer Ft

I. Té te les költ ség el szá mo lás ese tén:

5. Vissza té rí tés el bí rá lá sá nál figye lembe ve he tõ, az Szht. mel lék le té nek
1–4. pont jaiban meg ha tá ro zott költ sé gek (kiadások):

5.1. a) a ta nu lók nak ta nu ló szer zõ dés alap ján ki fi ze tett pénz be li jut ta tás, leg fel jebb
 havonta a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) 50%-ig, valamint az Szt. 48.  §
(2) be kez dés sze rin ti ki egé szítõ pénz be li jut ta tás:  ezer Ft

b) az alap kép zé si tá mo ga tás ke re té ben ka pott elõ leg le vo ná sa: –  ezer Ft
c) a pénz be li jut ta tást (a) ter he lõ nyug díj- és egész ség biz to sí tá si já ru lék:  ezer Ft

5.2. a ta nu ló szer zõ dés sel nem ren del ke zõ ta nu ló nak a szor gal mi idõ be fe je zé sét kö ve tõ
össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta má ra ki fi ze tett dí ja zás, leg fel jebb a kö te le zõ
leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) 50%-ig, és az SZJA kö te les ki fi ze tés utá ni 11%-os
EHO:  ezer Ft

5.3. a fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hall ga tók nak a gya kor la ti kép zés idõ tar ta má ra ki fi ze -
tett dí ja zás, leg fel jebb ha von ta a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) 50%-ig:  ezer Ft

5.4. a ta nu lók nak, illetve hall ga tók nak jog sza bály alap ján kö te le zõ en járó mun ka ru ha, egyé -
ni vé dõ esz köz, tisz tál ko dá si esz köz, ked vez mé nyes ét kez te tés, valamint a vizs gáz ta tás
költ sé ge, to váb bá az ide ig le nes át irá nyí tás sal kap cso lat ban fel me rült úti költ ség szál lí tá -
si na pon ként 1000 Ft/fõ összeg ha tá rig, valamint szál lás költ ség-té rí tés 1000 Ft/fõ
összeg ha tá rig:  ezer Ft

5.5. az Szt. 15.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti szint vizs ga szer ve zé sé vel kap cso la tos iga zolt
költ ség:  ezer Ft

5.6. a ta nu ló, illetve a hall ga tó ja vá ra meg kö tött kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás, valamint a ta -
nu ló rend sze res – fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. ren de let ben elõ írt – or vo si vizs gá la tá ról való gon dos ko dás költ sé ge:  ezer Ft

5.7. a ta nu ló szer zõ dés, illetve hall ga tói szer zõ dés alap ján gya kor la ti kép zés ben részt
 vevõk gya kor la ti kép zé sé vel és költ sé ge i nek el szá mo lá sá val össze füg gõ ad mi niszt ra -
tív költ ség, amely nek mér té ke nem ha lad hat ja meg éven te ta nul ón ként, illetve hallga -
tónként a 15 ezer fo rin tot és vál lal ko zá son ként a kö te le zõ leg ki sebb havi mun ka bér nek
(minimál bér) egy évre ki szá mí tott össze gét:  ezer Ft

5.8. a gya kor la ti kép zés ben gya kor la ti ok ta tó ként, szak ok ta tó ként fog lal koz ta tott, a hoz -
zá já ru lás ra kö te le zet tel mun ka vi szony ban álló dol go zó, ta nu lói/hall ga tói lét szám és a
kép zé si idõ ará nyos

a) dí ja zá sa, valamint az azt ter he lõ nyug díj-, egész ség biz to sí tá si és mun ka adói
 járuléka, valamint a té te les EHO,  ezer Ft

b) a 78/1993. (V. 12.) Korm. ren de let sze rin ti mun ká ba já rás hoz kap cso ló dó úti -
költség-térítése.  ezer Ft

6. 5.1.(a–b+c)+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.+5.8.(a+b) együtt:  ezer Ft

Kelt: ......................., ..................................

P. H.

.........................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa
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II. Áta lány el szá mo lás

7. az Szht. mel lék le té nek 5. pont ja ér tel mé ben a gya kor la ti kép zést az Szt. 27.  §-a sze rin ti 
ta nu ló szer zõ dés alap ján szer ve zõ el szá mol ha tó tételei:

a) a ta nu ló nak ta nu ló szer zõ dés alap ján ki fi ze tett pénz be li jut ta tás, leg fel jebb ha -
von ta a mi ni mál bér 50%-ig, valamint az Szt. 48.  § (2) be kez dés sze rin ti ki egé szí -
tõ pénz be li jut ta tás és a pénz be li jut ta tást ter he lõ nyug díj- és egész ség biz to sí tá si
já ru lék: ����� ezer Ft

b) az alap kép zé si tá mo ga tás ke re té ben ka pott elõ leg le vo ná sa – ����� ezer Ft

c) to váb bi költ sé gek fe de ze té re ta nul ón ként, ha von ta a kö te le zõ leg ki sebb mun ka -
bér (mi ni mál bér) két száz szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg: ����� ezer Ft

8. Össze sen: 7.(a–b+c) ����� ezer Ft

9. Vissza té rí té si igény össze ge: (4.–6.) vagy (4.–8.) �������� ezer Ft

Kelt: ......................., ...........................................

P. H.

.......................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa
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10. Ta nu ló/hall ga tó át lag lét szám össze sen:  fõ
   Ta nu ló/hall ga tó lét szám rész le te zé se:

10.1. ta nu ló szer zõ dés alap ján  fõ
Eb bõl:
– Hi ány-szak ké pe sí tés ben:  fõ

10.2. is ko lá val kö tött meg álla po dás alap ján:
10.21. szak mun kás kép zõ- és szak is ko lai ta nu ló  fõ
10.22. szak kö zép is ko lai ta nu ló  fõ

10.3. csak nyá ri gya kor la ton vett részt  fõ
10.4. fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tó  fõ

a gya kor la ti kép zés idõ tar ta ma 
10.5. ki egé szí tõ gyak. kép zés re át irá nyí tott ta nu ló, 

a gyak. kép zés idõ tar ta ma  nap  fõ

11. Mun ka vi szony ban lévõ gya kor la ti ok ta tói, szak ok ta tói létszám:  fõ
Eb bõl:
– Kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû:  fõ
– Kö zép is ko lai vég zett ség gel vagy mes ter vizs gá val ren del ke zõ:  fõ
Fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû:  fõ

12. Mun ka vi szony ban lévõ gya kor la ti ok ta tói, szak ok ta tói lét szám ból a ta nu lói/
  hall ga tó cso port lét szám nak meg fele lõen elszámolható  fõ

Eb bõl:
 – Kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû:  fõ
– Kö zép is ko lai vég zett ség gel vagy mes ter vizs gá val ren del ke zõ:  fõ
– Fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû:  fõ

13. Együtt mû kö dé si meg álla po dás – más hoz zá já ru lás ra kö te le zet tel az át irá nyí tott ta nu lók ki egé szí tõ kép zé sé re:
13.1. Az ok ta tói bér és já ru lé ka i hoz való hoz zá já ru lás át vé tel rész le tez ve:

Át adó neve: Címe: Nyil ván tar tás ba
vé te li szá ma:

Adó szá ma: Át vett összeg:
ezer Ft

Át vett ta nu lók
lét szá ma:

14. A szak kép zés(ek) meg ne ve zé se és OKJ szá ma

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

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

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

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

Kelt: ..............................................., ..................................

P. H.

.......................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa
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Az is ko la vagy in téz mény töl ti ki!

15. LÉTSZÁMIGAZOLÁS

a negyedéves vagy havi visszatérítéshez

2007. -tól 2007. -ig

Iga zol juk, hogy is ko lánk ból/in téz mé nyünk bõl össze sen  fõ

az aláb bi rész le te zés sze rint:

 1. Ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ tanuló  fõ
 2. Együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján  fõ

2.1. szak mun kás kép zõ- és szak is ko lai ta nu ló  fõ
2.2. szak kö zép is ko lai ta nu ló  fõ

 3. Csak az össze füg gõ szak mai gya kor la ton részt ve võ tanuló  fõ
 4. Fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tó  fõ

a gya kor la ti idõ  hó

vett részt a ............................................................... hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél.

Kelt: ................................, ......................

P. H.

.............................................................................
az is ko la/in téz mény ve ze tõ jé nek alá írá sa
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Az a hozzájárulásra kötelezett tölti ki, aki ideiglenesen más gyakorlati képzõhöz irányított át tanulót/hallgatót!

16. IGAZOLÁS

a negyedéves vagy havi visszatérítéshez

2007. -tól 2007. -ig

Iga zol juk, hogy a össze sen  fõ

az aláb bi rész le te zés sze rint: lét szám: kép zés ide je:

1. Ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ tanuló  fõ  nap

2. Együtt mû kö dé si meg álla po dás alap ján  

2.1. szak mun kás kép zõ- és szak is ko lai ta nu ló  fõ  nap

2.2. szak kö zép is ko lai ta nu ló  fõ  nap

3. Csak az össze füg gõ szak mai gya kor la ton részt ve võ tanuló  fõ  nap

4. Fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tó  fõ  nap

idõ tar tam ra ke rült ki egé szí tõ gya kor la ti kép zés cél já ból át irá nyí tás ra ....................................................................

......................................................................................................................................... hoz zá já ru lás ra kö te le zett hez.

Kelt: ..............................................., ...............................

P. H. P. H.

...............................................................................
a ki egé szí tõ gya kor la ti kép zést foly ta tó

hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa

...............................................................................
az át irá nyí tó hoz zá já ru lás ra kö te le zett

cég sze rû alá írá sa
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Vissza té rí tés ese tén ki töl ten dõ!

17. NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL

Alul írott, ..........................................................................................................................................................................,

mint a ............................................................................................................................................. vál lal ko zás ve ze tõ je,

(vál lal ko zás adó szá ma: ................................................, címe: ........................................................................................)

bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy

– a vál lal ko zás nak 30 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa nincs:

– a vál lal ko zás nak 30 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa van:

Sor-
szám

Köz tar to zás meg ne ve zé se Bank szám la szám
Tar to zás össze ge

(Ft)

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kelt: ............................................., ..................................

P. H.

.......................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

„ADATLAP
a MPA Képzési Alaprészébõl tényleges költség alapján történõ visszatérítés évközi folyósításához” címû

adatlap kitöltéséhez

Az „ADATLAP”-ot a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi
LXXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szht.) 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zést szer ve zõk nek kell ki töl te ni.

Az Szht. 4.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt költ sé gek kel csak azok a gya kor la ti kép zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le -
zet tek csök kent he tik brut tó kö te le zett sé gü ket, ame lyek e tör vény vég re haj tá si ren de le té ben elõ írt be je lent ke zé si kö te le -
zett sé gük nek ele get tet tek, valamint meg fe lel nek a ren de let ben fog lal tak nak.

Az Szht. 4.  § (14) be kez dé se sze rint: „A vissza té rí té si igény ne gyed éven ként is be nyújt ha tó, ha a (13) be kez dés ben
meg fo gal ma zott fel té tel vár ha tó an éves szin ten tel je sül, és e tör vény vég re haj tá si ren de le té ben elõ írt mér té ket el éri.
Amennyi ben a vissza té rí té si igény mér té ke ket tõ egy mást kö ve tõ ne gyed év ben el éri az 1 mil lió fo rin tot, ak kor a vissza té -
rí té si igény e fel té tel fenn ál lá sá ig ha von ta is be nyújt ha tó.”

Az „ADATLAP”-ot ne gyed éves vissza té rí tés ese tén a meg je lölt ne gyed év ak tu á lis ada ta i val ki tölt ve kell be nyúj ta ni a
tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. nap já ig.

Az „ADATLAP”-ot havi vissza té rí tés ese tén a meg je lölt hó nap ak tu á lis ada ta i val ki tölt ve kell be nyúj ta ni a tárgy hó na -
pot kö ve tõ hó 10. nap já ig.

A vissza té rí té si igényt ér vé nye sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett az éves be val lá sá hoz csa tol ja a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá -
nak az ok ta tott szak ké pe sí tés te kin te té ben ille té kes gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve zet tel együtt mû köd ve ki adott és
ér vény ben lévõ ta nú sít vá nya má sod la tát ar ról, hogy ren del ke zik az adott szak ké pe sí tés gya kor la ti kép zé sé hez jog sza -
bály ban elõ írt fel té te lek kel. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia kell a több mû sza kos gya kor la ti kép zést is figye lembe vevõ
lét szám ka pa ci tást.

A be val lá son je löl ni szük sé ges:
1. a be val lás tí pu sát:
– havi be val lás,
– ne gyed éves be val lás,
2. azt, hogy mi lyen el szá mo lást al kal maz tak:
– té te les költ ség el szá mo lást az Szht. mel lék le té nek 1–4. pont já ban fog lal tak alap ján,
– ál ta lány el szá mo lást az Szht. mel lék le té nek 5. pont ja sze rint.
3. 2007. szep tem ber 1-jétõl kez dõ dõ en azt, ha hi ány-szak ké pe sí tés gya kor la ti ok ta tá sát szer ve zik. Ha a hi ány-szak ké -

pe sí tés több ré gi ót is érint, kér jük rész le tez ni a ré gi ón kén ti hi ány-szak ké pe sí té se ket, valamint az ok ta tott létszám -
adatokat.

Az ol vas ha tó an (gép pel vagy nyom ta tott nagy be tû vel) ki töl tött „ADATLAP”-ot a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt -
kép zé si In té zet (NSzFI) ré szé re (1475 Bu da pest, PF. 2.) kell be nyúj ta ni 3 ere de ti, min den ol da lon cég sze rû en alá írt pél -
dány ban.

1. sor: Ide kell be ír ni az Szht. 3.  §-a alap ján meg ál la pí tott ne gyed éves/havi brut tó kö te le zett ség alap ját.
Az Szht. 3.  § (1) és (2) be kez dé se ér tel mé ben a szak kép zé si hoz zá já ru lás alap ja:
a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: szám vi tel rõl  szóló tör vény) 79.  §-ának (2) be kez dé se

 által meg ha tá ro zott bér költ ség,
b) az egy sze res könyv vi telt ve ze tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél a szám vi tel rõl  szóló tör vény 111.  §-ának (3) be kez dé -

se sze rint meg ha tá ro zott (a pénz for gal mi könyv vi tel ben el szá molt) bér költ ség,
c) a szak kép zé si hoz zá já ru lás alap ja a szám vi tel rõl  szóló tör vény ha tá lya alá nem tar to zó, hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett 

egyé ni vál lal ko zó ese té ben a mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott ma gán sze mély szá má ra ki fi ze tett bér költ ség.

2. sor: Ide kell be ír ni az Szht. 3.  §-a alap ján meg ál la pí tott ne gyed éves/havi brut tó kö te le zett ség össze gét, mely a
 bruttó kö te le zett ség alap já nak 1,5%-a.

3. sor: Eb ben a sor ban kell fel tün tet ni az Szht. 4.  § (8) be kez dés ben elõ írt meg álla po dás alap ján a 13/2004. (IV. 27.)
OM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) sze rint a Kép zé si Alap rész hez be je lent ke zett más hoz zá já ru lás ra kö te lez et tõl
át vett – a brut tó kö te le zett sé get nö ve lõ – ne gyed éves/havi költ ség-hoz zá já ru lás össze gét.

4. sor: Ide kell be ír ni a ne gyed éves/havi brut tó hoz zá já ru lá si kö te le zett sé get és a más hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek tõl
át vett (a 3. sor ban fel tün te tett) költ ség-hoz zá já ru lás együt tes össze gét.
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I. Tételes költségelszámolás esetén

5.1. a) sor: Ide kell be ír ni a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szt.) a 27.  § alap ján kö -
tött és a 33.  § (3) be kez dé se sze rin ti ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ ta nu lók szá má ra, a kép zés ne gyed éves/havi idõ tar ta -
má ra ki fi ze tett pénz be li jut ta tást, a min den ko ri mi ni mál bér leg fel jebb 50%-a mér té ké ig, valamint 2007. 09. 1-jé tõl kez -
dõ dõ en a hi ány-szak ké pe sí tés ben részt ve võ ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lók ré szé re ki fi ze tett, az Szt. 48.  § (2) be kez dés
 szerinti ki egé szí tõ pénz be li jut ta tást.

A be val lás 10.1. so rá ban jel zett ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lók után szá mol ha tó el a ne gyed éves/havi jut ta tás.

5.1. b) sor: Eb ben a sor ban kell az alap kép zé si tá mo ga tá si szer zõ dés ke re té ben a ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lók kö te le zõ
pénz be li jut ta tá sá hoz ka pott tá mo ga tás ne gyed éves/havi össze gét le vo nás ba he lyez ni.

5.1. c) sor: Ide kell be ír ni az 5.1. a) sor ban fel tün te tett ta nu ló szer zõ dés alap ján ki fi ze tett pénz be li jut ta tást ter he lõ ne -
gyed éves/havi nyug díj- és egész ség biz to sí tá si já ru lék össze gét.

5.2. sor: Ide kell be ír ni az Szt. 48.  §-a alap ján a ta nu ló szer zõ dés nél kül fog lal koz ta tott ta nu ló(k) ré szé re a szor gal mi
idõt kö ve tõ össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta má ra idõ ará nyo san, az adott ne gyed éves/havi idõ szak ban ki fi ze tett dí -
ja zást, leg fel jebb ha von ta a min den ko ri mi ni mál bér 50%-a mér té ké ig, és a pénz be li jut ta tás adó kö te les ré szét ter he lõ – a
ki fi ze tõ ál tal fi ze ten dõ – já ru lé kot.

Az adat lap 10.2., 10.3. so ra i ban jel zett ta nu lók után 3–6 heti dí ja zás szá mol ha tó el éven te.

5.3. sor: Ide kell be ír ni a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ, valamint hall ga tói szer zõ dés sel ren del ke zõ hall ga tók ré szé re a
gya kor la ti kép zés idõ tar ta má ra ki fi ze tett ne gyed éves/havi dí ja zást, leg fel jebb ha von ta a min den ko ri mi ni mál bér 50%-a
mér té ké ig.

Az adat lap 10.4. so rá ban sze re pel te tett hall ga tók után a jel zett gya kor la ti kép zés idõ tar ta ma alatt ki fi ze tett ne gyed -
éves/havi dí ja zás szá mol ha tó el.

5. 4. sor: A ne gyed éves/havi költ sé gek el szá mo lá sá nál:
– az Szht. mel lék le te 1. d) pont já nak, valamint a 4/2002. (II. 27.) OM ren de let kö te le zõ elõ írásait kell figye lembe

 venni:
= a ta nu lót jog sza bály alap ján kö te le zõ en járó mun ka ru ha, egyé ni vé dõ esz köz, tisz tál ko dá si esz köz il le ti meg, mint 

a vele azo nos mun ka he lyen fog lal koz ta tott dol go zót,
= a ta nu ló ré szé re a gya kor la ti kép zé si na po kon egy sze ri ked vez mé nyes ét ke zést kell biz to sí ta ni. Az ét ke zés rõl me -

leg – ki vé te le sen in do kolt eset ben hi deg – éle lem biz to sí tá sá val a gya kor la ti kép zést szer ve zõ a he lyi leg szo ká -
sos mó don kö te les gon dos kod ni. Amennyi ben az ét ke zés ter mé szet ben nem biz to sít ha tó, he lyet te ét ke zé si utal -
vány is el szá mol ha tó. A ked vez mé nyes ét kez te tés költ sé ge a gya kor la ti kép zé si na pok ará nyá ban szá mol ha tó el,
sa ját kony ha üze mel te té se ese tén a költ sé gek el szá mo lá sa a gya kor la ti kép zé si na pok ra köz vet len ön költ sé gen
tör té nik,

= vizs gáz ta tás költ sé ge ként a ta nul má nyok alat ti vizs gák ra, be szá mo lók ra és vissza tör té nõ uta zá sok ese tén kö te le -
zõ en jár a ta nu ló nak úti költ ség-té rí tés,

= az ide ig le nes át irá nyí tás sal kap cso lat ban fel me rült úti költ ség szál lí tá si na pon ként 1000 Ft/fõ, ab ban az eset ben,
ha az úti költ ség nem a tö meg köz le ke dés igény be vé te lé vel me rült fel. A tö meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te lé -
nél a szám lá val iga zolt összeg szá mol ha tó el, valamint a szál lás költ ség-té rí tés na pon ként 1000 Ft/fõ összeg -
határig szám la el le né ben,

= ha gya kor la ti kép zés át me ne ti leg a kép zést szer ve zõ szék he lyén, te lep he lyén kí vül levõ mun ka he lyen tör té nik,
az utaz ta tás ról, szál lás ról és az ét ke zés rõl ter mé szet ben kell gon dos kod ni és ezt ese ten ként do ku men tál ni kell.
Az ily mó don do ku men tált költ sé gek el szá mol ha tók. A szál lás költ ség el szá mol ha tó mér té ke szám la alap ján ta -
nul ón ként 1000 Ft/fõ/nap,

– az is ko lai rend sze rû szak kép zés ben részt ve võ hall ga tók ese té ben a Ren de let 18.  § (1) be kez dés kö te le zõ elõ írásait
kell figye lembe ven ni. Amennyi ben együtt mû kö dé si meg álla po dás ke re té ben fo lyik a gya kor la ti kép zés, a hall ga tók nak
az aláb bi jut ta tá sok jár nak kö te le zõ en:

=  útiköltség-térítés a ta nul má nyok alat ti vizs gá ra tör té nõ uta zás költ sé ge i hez, ha arra nem a hall ga tó ál lan dó szak -
mai gya kor la ti kép zé si he lyén  kerül sor,

=  útiköltség-térítés, ha a hall ga tó gya kor la ti kép zé sét a gya kor la ti kép zést szer ve zõ – át me ne ti leg – szék he lyén,
telep helyén kí vül lévõ mun ka he lyen szer ve zi meg,
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=  tisztálkodási esz köz, ked vez mé nyes ét ke zés, to váb bá ugyan olyan mun ka ru ha, kü lön jog sza bály alap ján kö te le -
zõ en elõ írt egyé ni vé dõ esz köz, mint ami a vele azo nos mun ka he lyen, illetve mun ka fel té te lek kö zött fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lót meg il le ti. A ked vez mé nyes ét ke zés ét kez te tés ese tén a Ren de let 5.  § (5) be kez dé sét kell al kal -
maz ni.

5.5. sor: A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Szht. mel lék le té nek 1. e) pont ja alap ján meg szer ve zett szint vizs gá val kap cso -
lat ban két köz re mû kö dõ szak ér tõ dí ja zá sát szá mol hat ja el a szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé nél a kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér leg fel jebb 2 szá za lé ká nak mér té ké ig szak ér tõn ként és vizs gá zón ként.

5.6. sor: Itt kell sze re pel tet ni a ta nu ló, illetve hall ga tó ja vá ra meg kö tött kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás, valamint a ta -
nu ló rend sze res or vo si vizs gá la tá nak szám lá val iga zolt ne gyed éves/havi költ sé ge it, ame lyek re a fog lal ko zás-egész ség -
ügyi szol gá lat ról  szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let ben fog lal tak az irány adó ak.

5.7. sor: Eb ben a sor ban sze re pel a ta nu ló szer zõ dés, illetve hall ga tói szer zõ dés alap ján gya kor la ti kép zés ben részt ve -
võk gya kor la ti kép zé sé vel és költ sé ge i nek el szá mo lá sá val össze füg gõ ad mi niszt ra tív költ ség, amely nek mér té ke nem
ha lad hat ja meg éven te ta nul ón ként, illetve hall gat ón ként a 15 ezer fo rin tot és vál lal ko zá son ként a kö te le zõ leg ki sebb
havi mun ka bér nek (mi ni mál bér) egy évre ki szá mí tott össze gét.

A be val lás 10.1. so rá ban jel zett ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lók után szá mol ha tó el a meg fe le lõ idõ ará nyos, ne gyed -
éves/havi összeg.

5.8. a) sor: Eb ben a sor ban csak a gya kor la ti kép zést szer ve zõk ál tal mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott gya kor la ti ok ta -
tó ként, szak ok ta tó ként, ok ta tó ként fog lal koz ta tott dol go zó, valamint a ta nu ló gya kor la ti kép zé sé vel meg bí zott egyéb
szak em ber ne gyed éves/havi dí ja zá sát és annak ne gyed éves/havi já ru lé ka it le het el szá mol ni.

A ta nu lók kép zé sé re el szá mol ha tó ne gyed éves/havi dí ja zás össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni:
– Az egy ide jû leg gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ – az adat lap 10. so rá ban be val lott – ta nu lók köz ok ta tá si tör vény ben

meg ha tá ro zott cso port lét szá mát. (A köz ok ta tá si tör vény a szak kö zép is ko lai és szak is ko lai gya kor la ti kép zés re meg ha tá -
ro zott ta nu lói cso port lét szám mi ni mu mát 8 fõ ben ál la pít ja meg. Amennyi ben jog sza bály, vagy a gya kor la ti ok ta tás köz -
pon ti prog ram ja más cso port lét szá mot, ill. idõ tar ta mot ír elõ, a fog lal koz tat ha tó szak ok ta tók lét szá mát annak alap ján kell 
meg ál la pí ta ni. A sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ese té ben a ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi -
zott ság, illetve az or szá gos szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós te vé keny sé get vég zõ bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye szükséges.)

– A gya kor la ti kép zés ben gya kor la ti ok ta tó ként, szak ok ta tó ként, ok ta tó ként fog lal koz ta tott dol go zó, valamint a ta nu -
ló gya kor la ti kép zé sé vel meg bí zott egyéb szak em ber ne gyed éves/havi dí ja zá sa, tár sa da lom biz to sí tá si és egyéb já ru lé ka,
úti költ ség-té rí té se ak kor szá mol ha tó el a hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re, amennyi ben a ta nu ló gya kor la ti kép zé sét és
fel ügye le tét el lá tó dol go zó a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tel mun ka vi szony ban áll.

– A kö te le zett ség ter hé re a tény le ge sen ki fi ze tett ne gyed éves/havi dí ja zás és já ru lé kai (tár sa da lom biz to sí tá si és mun -
ka adói já ru lék, té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás) szá mol ha tók el, amennyi ben a fõ ál lás ban gya kor la ti ok ta tó ként, szak -
ok ta tó ként fog lal koz ta tott dol go zó hoz be osz tott ta nu lók szá ma el éri a fen ti ek sze rint meg ha tá ro zott át lag lét szá mot, a
dol go zó dí ja zá sá ból el szá mol ha tó há nyad fel sõ ha tá ra:

=  kö zép fo kú is ko lai vég zett sé gû dol go zó ese tén a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) há rom szo ro sa,
=  középiskolai vég zett ség gel, vagy mes ter vizs gá val ren del ke zõ dol go zó ese tén a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér

( minimálbér) négy sze re se,
=  fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû dol go zó ese tén a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) négy és fél sze re se.

Ha a ta nu lók szá ma nem éri el az át lag lét szá mot, az el szá mol ha tó há nyad fel sõ ha tár át olyan arány ban kell csök ken te -
ni, ami lyen arány ban a ta nu lók szá ma ke ve sebb az át lag lét szám nál.

– A fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tók ese tén a gya kor la ti kép zés ben ok ta tó ként, szak ok ta tó ként fog lal koz ta tott
mun ka vál laló dí ja zá sá nál irány adó, hogy 15 hall gat ón ként le het 1 fõ tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tó ne gyed -
éves/havi dí ja zá sát el szá mol ni. A nem tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló ne gyed éves/havi dí ja zá sát a
fen ti ek figye lembe véte lével ará nyo san le het el szá mol ni.

A rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló ne gyed éves/havi dí ja zá sát a fen ti ek figye lembe véte lével, ará nyo san
le het el szá mol ni.

5.8. b) sor: Eb ben a sor ban ki zá ró lag a mun ká ba já rás sal kap cso la tos uta zá si költ ség té rí tés rõl  szóló 78/1993. (V. 12.)
Korm. ren de let alap ján kö te le zõ en járó és té rít he tõ ne gyed éves/havi költ sé gek szá mol ha tók el ará nyo san.

6. sor: Ez az összeg az Szht. mel lék le té nek 1–4. pont já ban fel so rolt jog cí me ken fel me rült, a vissza té rí tés ki szá mí tá -
sá nál figye lembe ve he tõ ne gyed éves/havi költ sé gek együt tes össze ge.
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II. Általány elszámolás esetén

Az ál ta lány el szá mo lást vá lasz tó hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek töl tik ki a kö vet ke zõ so ro kat, ha a gya kor la ti kép zést az
Szt. 27.  §-a sze rin ti ta nu ló szer zõ dés alap ján szer ve zik, és az Szht. mel lék le té nek 1–4. pont ja i ban sza bá lyo zot tak he lyett
a mel lék let 5. pont ja sze rint szá mol nak el vissza té rít he tõ költ sé ge ket. Eb ben az eset ben az 5.1. a)–6. so ro kat üre sen kell
hagy ni!

7. a) sor: Eb ben a sor ban el szá mol ha tó a ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ ta nu ló nak az Szt. 33.  §-ának (3) be kez dés
d) sora sze rin ti, a kép zés ne gyed éves/havi idõ tar ta má ra ki fi ze tett pénz be li jut ta tás, ha von ta a min den ko ri mi ni mál bér
leg fel jebb 50%-a mér té ké ig, to váb bá ne gyed éves/havi nyug díj- és egész ség biz to sí tá si já ru lék, ame lyek a ta nu ló nak ki fi -
ze tett pénz be li jut ta tást ter he lik.

7. b) sor: Eb ben a sor ban kell az alap kép zé si tá mo ga tá si szer zõ dés ke re té ben a ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lók kö te le zõ
pénz be li jut ta tá sá hoz ka pott tá mo ga tás ne gyed éves/havi össze gét le vo nás ba he lyez ni.

7. c) sor: Eb ben a sor ban a to váb bi költ sé ge i nek fe de ze té re ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ ta nul ón ként éven te a kö te -
le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) két száz szá za lé ká nak meg fe le lõ idõ ará nyos, ne gyed éves/havi össze ge szá mol ha -
tó el.

8. sor: Ez az összeg az Szht. mel lék le té nek 5. pont já ban fel so rolt jog cí me ken fel me rült, a vissza té rí tés ki szá mí tá sá nál 
figye lembe ve he tõ ne gyed éves/havi ál ta lány költ sé gek együt tes össze ge.

Vissza té rí té si igény el szá mo lá sa:

9. sor: A hoz zá já ru lás ra kö te le zett ak kor jo go sult vissza té rí tés re, ha az Szht. mel lék le te sze rin ti – a brut tó ne gyed -
éves/havi kö te le zett ség ter hé re el szá mol ha tó – ne gyed éves/havi költ sé ge i nek össze ge ön ma gá ban meg ha lad ja a brut tó
ne gyed éves/havi kö te le zett ség és a 3. sor ban fel tün te tett ne gyed éves/havi költ ség-hoz zá já ru lás együt tes össze gét.

Amennyi ben a hoz zá já ru lás ra kö te le zett hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét ki zá ró lag gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel
tel je sí ti, és a ne gyed éves/havi ki fi ze tett el szá mol ha tó költ sé gei (ki adá sai) ön ma guk ban meg ha lad ják a ne gyed éves/havi
brut tó kö te le zett sé get, ak kor az azt meg ha la dó részt az alap rész bõl vissza igé nyel he ti, ame lyet az alap rész bõl a ren del ke -
zés re álló összeg, il le tõ leg a költ ség ve té si tör vény ben jó vá ha gyott éves elõ irány zat ere jé ig ki kell elé gí te ni.

A té te les költ ség el szá mo lást vá lasz tó hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek ese té ben a vissza té rí tés össze ge meg egye zik a
4–6. so rok kü lön bö ze té vel.

Az áta lány el szá mo lást vá lasz tó hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek ese té ben a vissza té rí tés össze ge meg egye zik a 4–8. so rok
kü lön bö ze té vel.

A sor ban a 2007. év adott tárgy ne gyed évé re/tárgy hó nap já ra vissza té rít he tõ össze get kell ki mu tat ni.

10. sor: Ta nu ló lét szám: A 2007. év adott tárgy ne gyed év ében/tárgy hó nap já ban a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél a gya -
kor la ti kép zés ben ré sze sí tett ta nu lók és hall ga tók összes át lag lét szá mát kell meg ad ni.

Ta nu ló/hall ga tó át lag lét szám rész le te zé se: a 10.1. sor tól a 10.5. so rig sze rep lõ so rok ada tai rész le tez ve tar tal maz zák a
10. sor ban fel tün te tett ta nu lók, illetve hall ga tók lét szá mát.

Egy adott ta nu ló, illetve hall ga tó csak egy sor ban sze re pel het!
A lét szám ada tok, meg kell, hogy egyez ze nek a „15. Lét szám iga zo lás” és „16. Iga zo lás”-on sze rep lõ ada tok kal.
Amennyi ben több is ko lá val/in téz ménnyel van gya kor la ti kép zés re irá nyuló együtt mû kö dé si meg álla po dás, ak kor az

egyes is ko lák/in téz mé nyek
lét szám iga zo lá sát csa tol ni kell, és a 10. sor ban csak az is ko lán ként össze sí tett át lag lét szá mot kell meg ad ni.
A ta nu ló szer zõ dé ses lét szám ból kér jük kü lön ki mu tat ni a hi ány-szak ké pe sí tés ben részt ve võ ta nu lók lét szá mát.
A szor gal mi idõt kö ve tõ össze füg gõ szak mai gya kor la ton részt ve võ ta nu lók kö zött csak azo kat kell sze re pel tet ni,

akik nek a szor gal mi idõ alatt a gya kor la ti kép zé se nem a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél tör té nik.

11. sor: Mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott gya kor la ti ok ta tói, szak ok ta tói lét szám hoz azok nak az ok ta tók nak, szak -
oktatóknak a lét szá mát kell be ír ni a vég zett sé gük nek meg fe le lõ rész le te zés sze rint, aki ket a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
mun ka vi szony ban fog lal koz tat.

12. sor: A 11. sor ban sze rep lõ lét szám ból azt az ok ta tói lét szá mot kell fel tün tet ni, amely a ta nu lói és hall ga tói át lag -
lét szám alap ján az 5.8. sor ban az el szá mo lás nál figye lembe ve he tõ, a vég zett sé gük nek meg fe le lõ rész le te zés sze rint.
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13. sor: Együtt mû kö dé si meg álla po dás: té te le sen fel kell so rol ni – a név, cím, adó szám, nyil ván tar tás ba vé te li szám,
át vett ta nu lók lét szá ma és át vett össze gek fel tün te té sé vel – mind azon hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet, akik tõl a 3. sor ban be -
val lott költ ség-hoz zá já ru lás össze gét át vet te.

14. sor: A szak kép zés(ek) meg ne ve zé sé re és OKJ szá má nak fel tün te té sé re szol gál, me lyek gya kor la ti kép zé se a hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett nél tör té nik.

15. Lét szám iga zo lás:
A tárgy ne gyed évi/tárgy ha vi lét szám ada to kat a szak kép zõ is ko lá val, illetve a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel iga zol tat ni

kell! Az iga zo lá sok csak a ki ál lí tók ere de ti cég sze rû alá írá sá val fo gad ha tók el.
A 10.1–10.4. sor ban lévõ lét szám ada tok iga zo lá sá ra – több is ko la/in téz mény ese tén – az Adat lap 5. ol da lán lévõ lét -

szám iga zo lás má sol ha tó.

16. Iga zo lás:
Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett töl ti ki, aki ide ig le ne sen más gya kor la ti kép zõ höz irá nyí tott át ta nu lót/hall ga tót!
A 10.5. sor ban lévõ lét szám ada tok iga zo lá sá ra – több át irá nyí tó ese tén – az Adat lap 6. ol da lán lévõ lét szám iga zo lás

má sol ha tó.

17. Nyi lat ko zat köz tar to zás ról:
Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett vissza té rí tés re jo go sult, ak kor ki kell töl te nie a köz tar to zás ról  szóló nyi lat ko za tot és

csa tol nia kell a be val lás hoz a ki uta lás tel je sí té se ér de ké ben.
Amennyi ben adó tar to zá sa, illetve adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa van, a nyi lat ko zat ban sze rep lõ tar to zás mér -

té ké ig a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás össze ge vissza tar tás ra ke rül. Ami kor a köz tar to zás ren de zé sét hi tel ér dem lõ en iga zol -
ják, a vissza tar tott tá mo ga tás ki uta lás ra kerül.

Kér jük ügyel jen az ADATLAP he lyes és a so rok pon tos ki töl té sé re. Ne fe led je, hogy a sza bály sze rû en ki töl tött nyom -
tat vány min den ol da lát cég sze rû alá írás sal (ere de ti alá írás és bé lyeg zõ) is hi te le sí te ni kell!
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:

593675F
638764G
445571B
844520F
980637G
185195B
991713G
158992E
253790F
983790G
565604C
546006F
513773G
404578A
930579G
395566G
304220B
726593A

567471E
019761H
281212F
682480G
746793D
067104B
964674G
946100C
918533F
256163B
941642F
656681G
585208A
816037F
885699E
511267G
953028G
206101G

063122F
868010E
808397C
971987G
363357A
700612D
263680E
044962E
979694G
351810C
530406F
033352A
552471G
002723H
005038H
747686A
596370B
486096C

958675A
930434G
579437A
671295F
372793F
659480B
186572C
810778G
548935D
409051E
385140D
384699E
286662A
326920G
761249B
819390E
195312F
583935F

933824F
202676E
977962G
419046C
963925A
448143D
119486D
316638F
712571F
077760A
521158B
882856A
231497G
317124B
633691G
064694D
014068A
515340E
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927180C
813873B
269147A
321719C
993005A
883139E
729439A
432055G
154665A
382674F
922248E
698991E
178264C
447751D
712050B
470982A
344392D
331386B
388030C
537503C
321077F
697806C
337451B
370023D
260936E
496026A
228179E
369787A

045900B
301554B
211222E
241410A
754419E
817090F
012186C
561940G
226393D
680753A
052500G
624317F
050909G
084098F
517449G
750644C
636120B
879592B
237233F
754330E
150168G
539780B
009625A
622711D
609295B
490954F
777635E
251187D

636018C
609999B
568789F
584866F
350595G
437910F
685333F
088810G
820923G
135480A
171794F
057122D
973544G
681526F
218843D
717569C
364439F
185114D
684892C
205188E
684619A
429577E
942975B
934285D
532181E
552105F
801121B
263959E

895246C
150369A
718651D
464149D
807842F
012712D
358934A
745811C
445584B
172739E
910877F
231892E
845951C
079042B
716569C
241179F
428543D
141279G
102842B
871187B
933911D
171795F
176264D
597181B
899430D
551798C
939157C
064625B

856350F
240670B
329576C
574349E
825699D
028654A
918876G
564811D
153183D
936287D
079780E
375390D
420651F
217379D
098039F
029660H
250071E
525992C
583602C
597956D
105785D
242128D
622301B
297374D
078348G
278443D

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



4352 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/64. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: 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., www.mhk.hu. 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1703 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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 szívesked-
jenek 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. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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.


