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II. Törvények

2009. évi CVII. törvény
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya
közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodást módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai

Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodást módosító jegyzõkönyv

(a továbbiakban: Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Jegyzõkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Jegyzõkönyv hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„JEGYZÕKÖNYV
a tengeri közlekedésrõl szóló, egyrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya és másrészrõl
az Európai Közösség és tagállamai között létrejött megállapodás módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. október 26-i ülésnapján fogadta el.
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NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „a Közösség”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve,

egyrészrõl, valamint

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészrõl,

TEKINTETTEL arra, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal

az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk
A Bolgár Köztársaság és Románia a tengeri közlekedésrõl szóló, egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, és

másrészrõl a Kínai Népköztársaság között létrejött, 2002. december 6-án Brüsszelben aláírt és 2008. március 1-jén

hatályba lépett megállapodásnak (a továbbiakban: a Megállapodás) részes felei.

2. cikk
A Megállapodásnak a jegyzõkönyvhöz csatolt román és bolgár nyelvû szövege ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint

a Megállapodás 14. cikkével összhangban készült többi nyelvi változat.

3. cikk
A szerzõdõ felek értesítik egymást a jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljárások lezárultáról. Ez

a jegyzõkönyv az utolsó írásbeli értesítés beérkezésének napján lép hatályba.

4. cikk
Ez a jegyzõkönyv Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év március harmincegyedik napján készült, két példányban, angol,

bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román,

spanyol, svéd, szlovák, szlovén és kínai nyelven, s e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a a Jegyzõkönyv 3. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzõkönyv, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CVIII. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyõrségrõl
szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény
módosításáról*

1. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 16. §-ának (6) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A vámhatóság tájékoztatja a vámtitokról

a) megkeresésre a bíróságot az igazságszolgáltatás gyakorlása céljából,

b) az ügyészt, valamint általa jóváhagyott megkeresésre a nyomozó hatóságot, a bûncselekmények megelõzése,

felderítése, a büntetõeljárás megindítása vagy lefolytatása céljából,

c) a nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatója által engedélyezett megkeresés alapján a törvényben meghatározott

feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot a külön törvény szerinti felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és

elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési

ellenõrzés céljából,

d) az állami adóhatóságot, az adózási, ellenõrzési, visszatartási és végrehajtási feladatok ellátása céljából,

e) az Állami Számvevõszéket, a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szervet, továbbá az Európai Csalásellenes

Hivatalt (OLAF), az általuk végzett ellenõrzés céljából,

f) a közös agrárpolitika végrehajtásából adódó ellenõrzési és nyilvántartási feladatok ellátása céljából

a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet,

g) a piacfelügyeleti/fogyasztóvédelmi feladatok ellátása céljából a fogyasztóvédelmi hatóságot,

h) az agrárrendtartással és a piacvédelmi elemzéssel összefüggõ feladatok ellátása céljából az agrárpolitikáért felelõs

minisztert,

i) a piaci árinformációs rendszert mûködtetõ szervet a külön jogszabály szerinti nyilvántartási rendszer mûködtetése

céljából,

j) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokat felügyeleti, ellenõrzési és engedélyezési feladataik ellátása

céljából,

k) felügyeleti tevékenysége ellátása érdekében, nemzetgazdasági, adó- és vámpolitikai, továbbá piacvédelmi

elemzési célból, valamint a Közösség költségvetésébe történõ befizetések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása

céljából az adópolitikáért felelõs minisztert,

l) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatalt,

m) ellenõrzési feladatai ellátása céljából az egészségügyért felelõs minisztert, illetve a külpolitikáért felelõs minisztert,

n) a kõolaj, kõolajtermék és földgáz biztonsági készletezésével összefüggõ feladatokat ellátó szervezetet

e feladatainak ellátása céljából,

o) a fizetési mérleg összeállítása céljából a Magyar Nemzeti Bankot,

p) az e célra nyilvántartásba vett közös jogkezelést végzõ szervezeteket, a szerzõi jogi törvényben meghatározott

igény érvényesítésével összefüggõ feladatok ellátása céljából,

q) a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása céljából a körzetközponti jegyzõt,

r) megkeresésre a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyzõt a közjegyzõi hatáskörbe tartozó eljárás során és annak

céljára,

s) vámpolitikai, kereskedelempolitikai elemzési célokból összesített adatokról a kereskedelmért felelõs minisztert,

t) dömping- és szubvencióellenes, piacvédelmi elemzési célokból a kereskedelmért felelõs minisztert,

u) megkeresésre az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, valamint a borászati hatóságot a külön jogszabályban

meghatározott feladataik ellátása céljából,

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. október 19-i ülésnapján fogadta el.
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v) az engedélyezési, ellenõrzési, felügyeleti, nyilvántartási, hitelesítési és piacfelügyeleti feladataik ellátása céljából

va) a külkereskedelmi államigazgatási hatóságot,

vb) a kábítószer-prekurzorok kivitelének és behozatalának engedélyezésére kijelölt hatóságot,

vc) az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekbõl, valamint a külön jogszabályokból fakadó,

egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezésre, felügyeletre kijelölt hatóságot,

vd) a nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ hatóságot,

ve) a közraktározás-felügyeleti hatóságot,

vf) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló

2173/2005/EK rendelet alapján az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerével

kapcsolatos, az engedélyek elfogadására és hatósági nyilvántartására kijelölt hatóságot,

vg) a gazdasági célfelhasználásra szánt egyes termékek (berendezések, készülékek, gépek és rendszerek), illetõleg

a kötelezõ hitelesítés körébe tartozó egyes mérõeszközök piacfelügyeletére kijelölt hatóságot.”

(2) A Vtv. 16. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (7)–(14) bekezdés jelölése

(8)–(15) bekezdésre változik:

„(7) A vámtitokról való tájékoztatás azon adatokra terjedhet ki, amelyek kezelésére a (6) bekezdés szerinti szervek

törvény alapján jogosultak.”

(3) A Vtv. 16. §-a új (8) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(7) A vámhatóság és]

„a) a (6) bekezdés va)–vf) pontjaiban meghatározott hatóság a vámeljárásokhoz, az áruk nemzetközi forgalmának

ellenõrzéséhez köthetõ”

[feladataik teljesítése érdekében – ha az adatvédelem technikai feltételei biztosítottak – adatkezeléseiket összekapcsolva

egyedi adatkezelést végezhetnek.]

2. § (1) A Vtv. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az EK végrehajtási rendelet 4k–4t. cikkeiben foglaltak alkalmazása mellett, ezen rendelkezések sérelme nélkül

a vámhatóság e törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó eljárás során az

általa hivatalból vagy kérelemre adott vámazonosító szám (a továbbiakban: VPID szám) alapján az ügyfelet

nyilvántartásba veszi és nyilvántartja. A VPID szám az EK végrehajtási rendelet 4k. cikk (3) bekezdésével összhangban

nyilvántartási és azonosító számként (a továbbiakban: EORI-szám) használható. A vámjogszabályok hatálya alá tartozó

tevékenységgel kapcsolatban a VPID számra történõ hivatkozást EORI-számra történõ hivatkozásként kell értelmezni.”

(2) A Vtv. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(9) bekezdések jelölése

(5)–(10) bekezdésre változik:

„(4) A vámhatóság a vámmentességi rendelet 112. cikke alapján történõ vámmentes üzemanyag-behozatal esetén

a vámmentességi rendelet 115. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettség ellenõrzése, valamint a vámmentességi

rendelet 115. cikkének (2) bekezdése szerinti vámfizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében jogosult

a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás alanyának természetes személyazonosító adataira, továbbá a gépjármû

belépésének idõpontjára, rendszámára, üzemmódjára, a kilométeróra állására valamint a behozott üzemanyag

mennyiségére vonatkozó adatokat kérni. Az adatszolgáltatás formáját az országos parancsnok tájékoztatóban teszi

közzé.”

3. § A Vtv. 23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés jelölése

(3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az áru értékesítését a vámhatóság kereskedõ közremûködésével, árverés útján vagy elektronikus árverés útján

végezheti. Az elektronikus árverés útján történõ értékesítést a vámhatóság az adózás rendjérõl szóló törvény

vonatkozó rendelkezésének értelemszerû alkalmazásával végzi.”

4. § A Vtv. 33. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése 33. § (1) bekezdésre

változik:

„(2) Amennyiben az egyszerûsített vámeljárásra irányuló kérelem nem egységes engedély kiadására irányul, az

engedélyt 90 naptári napon belül állítja ki a vámhatóság. Amennyiben a kérelmezõ az EK végrehajtási rendelet

14a. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtokosa, az említett határidõ 60 naptári

nap. A határidõ attól a naptól számítandó, amikor a vámhatóság az EK végrehajtási rendelet 253b. cikkében foglaltakra

tekintettel befogadja a kérelmet.”
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5. § A Vtv. a 33. § után a következõ alcímmel és a következõ 33/A. §-sal egészül ki:

„Több tagállamra kiterjedõ egyszerûsített nyilatkozattételi és helyi vámeljárás
33/A. § (1) Az EK végrehajtási rendelet 1. cikkének 13. pontja szerinti, egyszerûsített nyilatkozattétel és helyi

vámkezelés keretében végzett szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra, vámvisszatérítési rendszerben történõ aktív

feldolgozás vámeljárásra, valamint meghatározott célra történõ felhasználás vámeljárásra vonatkozó engedély, illetve

annak kiadásához beleegyezés csak magyar adószámmal rendelkezõ gazdálkodó esetén adható. Nincs szükség

a beleegyezéshez adószámra, ha a gazdálkodó kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfatv.) 95. §-a szerinti tevékenységet végez.

(2) Az egyszerûsített nyilatkozattételi és helyi vámkezelési vámeljárásra vonatkozó engedély kiadásakor vizsgálni kell

a 48. § (6) bekezdése szerinti kizáró körülmény fennálltát.

(3) Szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra, vámvisszatérítési rendszerben történõ aktív feldolgozás vámeljárásra,

valamint meghatározott célra történõ felhasználásra szóló egységes engedélyhez beleegyezés, illetve ilyen engedély

abban az esetben adható ki, ha az engedélyezõ vámhatóság szerinti tagállam és a Magyar Köztársaság között hatályos

megállapodás van a visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról.

(4) A beleegyezés megadásának további feltétele, hogy az engedélyezõ tagállam vámhatósága és a magyar

vámhatóság közötti megállapodás alapján, az EK végrehajtási rendelet 253k. cikk szerinti együttmûködési

kötelezettség végrehajtásaként az engedélyezõ vámhatóság az engedély keretében megvalósuló ügyletek

tekintetében az EK végrehajtási rendelet 30A. mellékletének 7. táblázatában szereplõ adatokról elektronikus

formában értesíti az engedélyben megjelölt magyarországi vámhivatalt.

(5) Az engedélyes minden naptári hónapot követõ 10. napig köteles a szabad forgalomba bocsátás,

a vámvisszatérítési rendszerben történõ aktív feldolgozás, valamint meghatározott célra történõ felhasználásra szóló

vámkezelés során megállapításra kerülõ nem közösségi adók és díjak megállapításához szükséges, a (6) bekezdésben

megjelölt adatokat szolgáltatni az adófizetési kötelezettség keletkezésekor az engedélyben megjelölt vámhivatalnál.

Nem kell szolgáltatnia az áfa-fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat annak a gazdálkodónak, aki

rendelkezik az Áfatv. 156. §-a szerinti engedéllyel.

(6) A gazdálkodónak az alábbi adatokat kell szolgáltatnia (a továbbiakban: adónyilatkozat):

a) adós azonosító adatai (neve, EORI-száma és adószáma),

b) számla száma és dátuma,

c) hivatkozás a kiegészítõ vámáru-nyilatkozatra,

d) vámérték,

e) vám összege,

f) belföldi rendeltetési helyig felmerülõ költségek, mint az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) alapját növelõ

tényezõk,

g) áfa alapja, áfa tétele, áfa összege;

valamint jövedéki termék esetén

h) a jövedéki termék megnevezése,

i) a jövedéki törvény szerinti vámtarifaszáma,

j) a jövedéki terméknek a jövedéki adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezett mennyisége,

k) a jövedéki adómérték alapjául szolgáló mennyiségi egység, a külön jogszabály szerinti fajtakód,

l) a jövedéki adó összege;

az energiaadóról szóló törvény (a továbbiakban: Etv.) szerinti felhasználó által behozott energia esetén

m) az energia megnevezése, Etv. szerinti vámtarifaszáma,

n) az energiaadó-mérték alapjául szolgáló mennyiségi egységben kifejezett mennyisége,

o) az energiaadó-mérték alapjául szolgáló mennyiségi egység,

p) az energiaadó összege;

környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség esetén

q) GLN szám, környezetvédelmi termékdíjköteles termék megnevezése, mennyisége környezetvédelmi termékdíj

kód szerinti bontásban,

r) díjtétel,

s) átvállalási szerzõdés nyilvántartási száma/mentességi engedély száma.

Az adatszolgáltatás formáját az országos parancsnok tájékoztatóban teszi közzé.
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(7) A vámhatóság a nem közösségi adókat és díjakat az adónyilatkozat alapján állapítja meg.

(8) Amennyiben az adónyilatkozat alapján számított adó és díj és a kiegészítõ vámáru-nyilatkozat vagy utólagos

ellenõrzés alapján számított adó és díj összegének különbözete alapján további fizetési kötelezettség keletkezik, azt

a vámhatóság a gazdálkodó terhére utólag kiszabja. Amennyiben a gazdálkodó a fizetési kötelezettséget határidõben

nem teljesíti, a vámhatóság a követelését mindenekelõtt az – közvetlen igénybejelentést lehetõvé tevõ –

adóbiztosíték terhére érvényesíti. Amennyiben a kiegészítõ vámáru-nyilatkozat vagy az utólagos ellenõrzés alapján

a gazdálkodó javára pozitív különbség mutatkozik, a vámhatóság kérelemre az összeget az 59. § (2)–(3) bekezdése

szerint visszafizeti.

(9) Az adós adó- és díjkötelezettségének teljesítéséhez az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti pénzügyi képviselõt

vehet igénybe. Vámjogi képviselõ az adó- és díjkötelezettségek teljesítésével kapcsolatban képviselõként kizárólag

akkor járhat el, ha az engedélyezõ vámhatóság által lefolytatott vámeljárásban is vámjogi képviselõként jár el.”

6. § A Vtv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az értékesítésre a 23. § (2) bekezdését kell alkalmazni, az értékesítés meghiúsulása esetén a 23. § (3) bekezdésében

foglaltak szerint kell eljárni.”

7. § A Vtv. 43. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól – a jövedéki termék kivételével – a vámhatóság által megbízhatónak

minõsített fuvarozó és szállítmányozó, az engedélyezett címzett, a vámkódex 14a. cikke (1) bekezdés szerinti

engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó, továbbá a vámudvart üzemeltetõ vámügynök

a rendszeres tevékenysége keretében telephelyére érkezõ átmeneti megõrzés alá vont áru tekintetében.”

8. § (1) A Vtv. 48. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott mentesség, illetve kedvezmény vonatkozik a környezetvédelmi termékdíj

és az energiaadó biztosítására is.”

(2) A Vtv. 48. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Több tagállamra kiterjedõ egyszerûsített nyilatkozattételi és helyi vámeljárás engedélyezése során a vámhatóság

az egységes engedély kibocsátására vonatkozó kérelmeket – az EK végrehajtási rendelet 253h. cikkének (5) bekezdése

alapján – elutasítja, ha az engedély iránti kérelemben a gazdálkodó által leírt tevékenységbõl kitûnik, hogy

a tevékenységhez kapcsolódva a nem közösségi adók és díjak felmerülésének helye Magyarország, és a gazdálkodó

által az EK végrehajtási rendelet 253. cikkének (5) bekezdése alapján nyújtott biztosíték a vámhatóság számára nem

nyújt közvetlen igénybejelentési jogosultságot a felmerülõ tartozások megfizetésének érvényesítése során.”

9. § A Vtv. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ

(3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) Amennyiben a vámtartozást és a nem közösségi adókat és díjakat megállapító határozat módosításáról,

visszavonásáról, megváltoztatásáról vagy megsemmisítésérõl rendelkezõ hatósági határozat, illetve bírósági ítélet

alapján a megállapított fizetési kötelezettség (vagy a fizetési kötelezettség összegének egy része) követelésének

jogcíme megszûnik, a módosításról, visszavonásról, megváltoztatásról vagy megsemmisítésrõl rendelkezõ

határozatban, illetve a bírósági ítélet végrehajtása érdekében hozott határozatban az eljáró hatóság rendelkezik

az összegnek a számlavezetõ szerv általi visszafizetésérõl. Ez a visszafizetési kötelezettségrõl való rendelkezés

a vámkódex 236. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti saját kezdeményezésnek minõsül.

(3) A számlavezetõ szerv a visszatérítésrõl rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül

köteles a visszafizetendõ összeget visszautalni. A határidõn túli visszafizetés esetén a vámhatóság kamatot fizet.

A kamat összegének megállapítására az 57. §-ban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni.

(4) Amennyiben a vámhatóság határozata jogszabályt sértett és az adósnak ennek következtében keletkezik

visszafizetési igénye, a vámhatóságnak a visszafizetendõ összeg után a (3) bekezdés szerinti kamatot a befizetés

napjától a visszafizetés napjáig kell fizetnie, kivéve, ha a téves vám- és adómegállapítás a nem jóhiszemûen eljáró adós

érdekkörében felmerült okra vezethetõ vissza.”
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10. § A Vtv. 61/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„61/A. § (1) A vámkódexben, valamint az EK végrehajtási rendeletében, illetve e törvényben és e törvény

végrehajtásának részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott,

a) gyûjtõ vámáru-nyilatkozat benyújtási, vám elé állítási, vámáru-nyilatkozat benyújtási kötelezettségek megszegése,

b) átmeneti megõrzésre, a vámfelügyeletre, a vámeljárásra vonatkozó kötelezettségek megszegése,

c) más, a vámhatóság által jogszabályi felhatalmazás alapján végzett ellenõrzés feltételeinek biztosítására vonatkozó

kötelezettségek megszegése,

d) vámszabad területtel, vámraktárral és tranzitterülettel összefüggõ kötelezettségek megszegése,

e) a 33/A. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség hibás, hiányos, késedelmes teljesítése, illetve

teljesítésének elmulasztása, továbbá

f) ellenõrzés akadályozása

esetén az eljáró vámszerv vámigazgatási bírságot szab ki.

(2) Amennyiben a gazdálkodó az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott, termék importjához

kapcsolódó járulékos költséget azért nem vette figyelembe a termékimport esetén fizetendõ általános forgalmi adó

alapjának megállapításkor, mert az egyúttal a részére nyújtott szolgáltatás adóalapjául is szolgált, és ez után

a szolgáltatást nyújtó által rá áthárított adót megfizette, vagy fizetendõ adóként megállapította és bevallotta,

a jogszerûen kiszabható és a tévesen közölt termékimport esetén fizetendõ általános forgalmi adó ezen okból fennálló

különbözete nem minõsül az 1. § (3) bekezdésének 14. pontja szerinti vámhiánynak.

(3) A vámáru-nyilatkozat benyújtási kötelezettség megszegése valósul meg akkor is, ha a fizetendõ nem közösségi

adók és díjak összegének megállapításához a vámáru-nyilatkozaton feltüntetendõ adatok tekintetében

a vámáru-nyilatkozat hiányos, illetve hibás, ide nem értve azt az esetet, amikor a vámáru-nyilatkozaton a termékimport

esetén fizetendõ általános forgalmi adó összege – a (2) bekezdésben foglalt okból – hibás, és a hibát a gazdálkodó

önellenõrzés keretében korrigálta.

(4) A vámigazgatási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más

kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

(5) Ha az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt vagy származási nyilatkozatot tartalmazó számlát a külföldi

vámhatóság a rajta lévõ adatok ellenõrzése céljából visszaküldi Magyarországra, illetve külföldi megkeresés nélkül

a magyar vámhatóság az elõzõekben nevesített okmányokat, valamint a „Beszállítói Nyilatkozat”-okat vizsgálat

tárgyává teszi és az utólagos vizsgálat során az adatok valótlannak bizonyulnak, az exportõr vagy a beszállító az eladási

ár, annak hiányában az áru értékének egy százalékát, de legalább százezer, legfeljebb

a) vámhiány keletkezése esetén a (6) bekezdésben,

b) ha vámhiány nem keletkezik, a (7) bekezdésben

meghatározott vámigazgatási bírságot köteles fizetni. Hosszú távú beszállítói nyilatkozat esetében a mindenkori

maximálisan kiszabható bírságot kell megállapítani.

(6) Ha a mulasztás vagy tevékenység következtében vámhiány keletkezik, vámigazgatási bírságként

– a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a vámhiány ötven százalékát kell kiszabni. Nem kell a vámigazgatási

bírságot kiszabni és beszedni, ha annak összege kevesebb 2500 Ft-nál.

(7) Amennyiben a mulasztás vagy tevékenység következtében vámhiány nem keletkezik, a vámigazgatási bírság

szervezet esetében egymillió forintig, természetes személy esetében százezer forintig terjedhet. Ez esetben a bírság

kiszabásánál a vámhatóság mérlegeli az eset összes körülményét, az ügyfél jogellenes magatartásának

(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedõ

képviselõje, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tõle elvárható körültekintéssel járt-e el.

(8) A vámigazgatási bírságot nem lehet kiszabni, ha természetes személy esetében a kötelezettségszegés

következtében büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult.

(9) Ha az ügyfél a gyûjtõ vámáru-nyilatkozat vagy a vámáru-nyilatkozat adatainak a vámkódex 65. cikke vagy

78. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítását a korrekcióra okot adó okmány kiállítását követõ hónap 15. napjáig

a vámhatóságnál kérelmezi, a vámhatóság a módosítás elfogadásakor a vámigazgatási bírság kiszabását mellõzi. Ha az

ügyfél a korrekciót a fenti idõponton túl, de még a vámhatóságnak a vámkódex 78. cikkének (2) bekezdése szerinti

vagy utólagos ellenõrzése elõtt kérelmezi, és ha az általa elmulasztott, vámhiányt okozó kötelezettséget pótlólagosan,

még a vámhatóság intézkedése elõtt teljesíti, a vámigazgatási bírság mértéke a (6) bekezdés szerint kiszabható bírság

huszonöt százaléka.
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(10) A vámigazgatási bírságot – a fizetésre kötelezett kérelmére – a külön jogszabályban meghatározott vámszerv

elengedheti vagy mérsékelheti, ha

a) a fizetésre kötelezettel szemben három éven belül vámigazgatási bírság kiszabására nem került sor, és

b) a vámigazgatási bírság megfizetése a fizetésre kötelezett és vele egy háztartásban élõ és eltartásra szoruló közeli

hozzátartozói megélhetését, illetve a kereskedelmi forgalommal kapcsolatban a szervezet tevékenységének

folyamatosságát súlyosan veszélyeztetné,

c) az utólagos ellenõrzés és a vámkódex 78. cikke szerinti ellenõrzés alkalmazásában – az a)–b) pontban foglaltak

figyelmen kívül hagyásával – a fizetésre kötelezett vizsgálati idõszakban nyilvántartott vámigazgatási bírságainak

összege nem haladja meg az ezen idõszakban kiszabott vámtartozás összegének három százalékát.

(11) Nincs helye a bírság elengedésének, mérséklésének, ha a vámhiány a vámtartozás megállapításához szükséges

adatok eltitkolásával, meghamisításával vagy egyéb rosszhiszemû magatartással függ össze.

(12) Az e törvény alapján megfizetett vámigazgatási bírság a központi költségvetés bevétele.”

11. § A Vtv. a következõ alcímmel és a következõ 84. §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék
84. § E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

1. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet,

2. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet módosításáról szóló 82/97/EK rendelet,

3. a külsõ árutovábbítási eljárás tekintetében a 2913/92/EGK rendelet módosításáról szóló 955/1999/EK rendelet,

4. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet módosításáról szóló 2700/2000/EK rendelet,

5. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet módosításáról szóló 648/2005/EK rendelet,

6. az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezõgazdaság (ideértve

az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia,

a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttmûködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és

biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária

és Románia csatlakozására tekintettel történõ kiigazításáról szóló 1791/2006/EK rendelet,

7. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet,

8. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 3665/93/EK rendelet,

9. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendeletnek az egységes vámokmány és az alkalmazandó kódok tekintetében

történõ módosításáról szóló 655/94/EK rendelet,

10. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1500/94/EK rendelet,

11. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2193/94/EK rendelet,

12. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 3254/94/EK rendelet,

13. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1762/95/EK rendelet,

14. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 482/96/EK rendelet,

15. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1676/96/EK rendelet,

16. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2153/96/EK rendelet,

17. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 12/97/EK rendelet,

18. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 89/97/EK rendelet,

19. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1427/97/EK rendelet,
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20. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 75/98/EK rendelet,

21. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1677/98/EK rendelet,

22. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 46/99/EK rendelet,

23. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 502/1999/EK rendelet,

24. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1662/1999/EK rendelet,

25. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1602/2000/EK rendelet,

26. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2787/2000/EK rendelet,

27. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 993/2001/EK rendelet,

28. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet, valamint a 2787/2000/EK rendelet és a 993/2001/EK rendelet

módosításáról szóló 444/2002/EK rendelet,

29. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 881/2003/EK rendelet,

30. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1335/2003/EK rendelet,

31. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 2286/2003/EK rendelet,

32. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 837/2005/EK rendelet,

33. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 883/2005/EK rendelet,

34. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK rendelet módosításáról szóló 215/2006/EK rendelet,

35. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 402/2006/EK rendelet,

36. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1875/2006/EK rendelet,

37. Bulgária és Románia csatlakozása következtében az áruk szabad áramlására, a személyek szabad mozgására,

a versenypolitikára, a mezõgazdaságra (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok), a halászatra,

a közlekedéspolitikára, az adózásra, a statisztikára, a foglalkoztatásra és szociálpolitikára, a környezetvédelemre,

a vámunióra és a külkapcsolatokra vonatkozó egyes rendeletek és határozatok kiigazításáról szóló 1792/2006/EK

rendelet,

38. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 214/2007/EK rendelet,

39. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1192/2008/EK rendelet,

40. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 273/2009/EK rendelet,

41. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 312/2009/EK rendelet,

42. a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 414/2009/EK rendelet.”
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12. § (1) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 1. §-ának (2) bekezdése a következõ

h) ponttal egészül ki:

[(2) Az adópolitikáért felelõs miniszter az irányítási jogkörének végrehajtása érdekében:]

„h) felügyeli a Vám- és Pénzügyõrség bûnüldözési és rendészeti jogkörében végzett tevékenységét.”

(2) A VPtv. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre

változik:

„(3) Az adópolitikáért felelõs miniszter rendszeresíti a Vám- és Pénzügyõrségnél alkalmazásra kerülõ kényszerítõ

eszközöket.”

13. § A VPtv. 43. §-ának felvezetõ szövege és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:”

„g) a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben a Vám- és Pénzügyõrségnél alkalmazásra kerülõ kényszerítõ

eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokat és a Vám- és Pénzügyõrségnél rendszeresíthetõ

kényszerítõ eszközök típusait és fajtáit,”

14. § A VPtv. a következõ 44. §-sal egészül ki:

„44. § Az adópolitikáért felelõs miniszter utasításban állapítja meg a Vám- és Pénzügyõrség felhatalmazott szervei által

végzett titkos információgyûjtés eszközei, módszerei alkalmazásának szabályait.”

15. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 54. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„54. § (1) A kulturális javakat – ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa másképp

nem rendelkezik – az e törvényben meghatározottak szerint lehet az ország területérõl kivinni.

(2) A kulturális javak kivitelére vonatkozó eljárás részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”

16. § (1) A Kötv. 54. §-át követõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Védett kulturális javak kivitele”
(2) A Kötv. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„55. § (1) A védetté nyilvánított vagy az e törvény alapján védett kulturális javak a hatóság engedélyével vihetõk ki

az országból.

(2) A kiviteli engedély iránti kérelem elõterjesztésére a tárgy tulajdonosa vagy vagyonkezelõje jogosult.

(3) A hatóság a kiviteli engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitel veszélyezteti a kulturális érdekeket vagy a tárgy biztonságát;

b) a kivitellel érintett tárgyra nem vonatkozik állami garanciavállalás, biztosítási szerzõdés vagy ezeknek megfelelõ

egyéb kötelezettségvállalás;

c) külön jogszabályban meghatározott tárgyak esetén a miniszter a kivitelhez nem adja hozzájárulását.

(4) Kiviteli engedély határozott idõre, legfeljebb a kivitellel érintett tárgyra vonatkozó állami garancia, biztosítási

szerzõdés vagy ezeknek megfelelõ egyéb kötelezettségvállalás idõtartamára adható.”

17. § (1) A Kötv. 55. §-át követõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Nem védett kulturális javak kivitele”
(2) A Kötv. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„56. § (1) Az 55. § hatálya alá nem tartozó, de a kérelem benyújtásának idõpontjában legalább ötvenéves kulturális

javak – a 47. § (2) bekezdésében megjelöltek kivételével – a hatóság engedélye alapján, mûtárgykísérõ igazolással

vihetõk ki az országból.

(2) A hatóság a kivitel jogszerûségérõl az engedélyezõ határozattal egyidejûleg – átruházható – mûtárgykísérõ

igazolást állít ki, amely tartalmazza a mûtárgy azonosításához szükséges adatokat.

(3) A kiviteli engedély, illetve a mûtárgykísérõ igazolás határozatlan idõre vagy egytõl tíz évig terjedõ határozott idõre

szólhat.
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(4) A hatóság a kiviteli engedélyt visszavonja és a mûtárgykísérõ igazolást érvénytelenné nyilvánítja, ha a tárgy

a) lopott,

b) védett gyûjteménybõl vagy tárgyegyüttesbõl jogellenesen került ki,

c) jogellenesen került Magyarországra.”

18. § A Kötv. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„57. § (1) Az 55. és 56. § hatálya alá nem tartozó kulturális javak a hatóság engedélye nélkül vihetõk ki az országból.

(2) A hatóság kérelemre a kivitel jogszerûségérõl az 56. § (1) bekezdése szerinti mûtárgykísérõ igazolást ad ki.”

19. § A Kötv. 71. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[71. § A hatóság központi hatósági nyilvántartást vezet:]

„e) a kiviteli engedélyekrõl és igazolásokról;”

20. § A Kötv. 93. §-ának (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa]

„p) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a kulturális javak kivitelének engedélyezésére irányuló

eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint megfizetésének részletes szabályait.”

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 15–20. § és a 21. § (5) és (8) bekezdése a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(3) A Vtv. e törvénnyel megállapított 61/A. §-át a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára

elõnyösebb.

(4) A Vtv. 17. §-ának új (6) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe az „(5)” szövegrész lép.

(5) Hatályát veszti a Kötv. 59–61. §-a és 88. §-a.

(6) Hatályát veszti a VPtv. 43. §-ának b) pontja.

(7) E törvény 1–20. §-a, 21. §-ának (1)–(2) és (4)–(7) bekezdése és 22. §-a 2009. december 2-án hatályát veszti.

(8) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 377. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Amennyiben a Tanács elnöke megbízatása idõtartamának lejártáig a Tanács nem dönt az új elnök kinevezésérõl,

az elnök megbízatása az adott naptári év végéig meghosszabbodik.”

22. § E törvény a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1192/2008/EK rendelet, valamint a Közösségi

Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 312/2009/EK rendelet végrehajtását szolgálja.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

1. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) A minisztériumokban és a Miniszterelnöki Hivatalban foglalkoztatottakra – a törvény eltérõ rendelkezése

hiányában – e törvény köztisztviselõk adatainak nyilvántartására vonatkozó 61. § (1), (3)–(9) bekezdését, 63. § (1),

(4)–(8) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

(2) A Ktv. 10. §-a a következõ (19)–(20) bekezdéssel egészül ki:

„(19) Pályázati eljárás lefolytatása nélkül adható köztisztviselõi kinevezés annak a közigazgatási szervnél

foglalkoztatott pályakezdõ ösztöndíjas foglalkoztatottnak – kivéve annak, akinek a jogviszonya a munkáltató által

történõ azonnali hatályú felmondással szûnt meg –, aki a közigazgatási szervnél legalább kilenc hónapig ösztöndíjas

foglalkoztatotti jogviszonyban állt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezik

a kinevezésében foglalt munkakörnek és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonya megszûnése és a kinevezése

között egy hónapnál kevesebb telt el. Az így kinevezett köztisztviselõnek próbaideje alatt kell közigazgatási

versenyvizsgát tennie. A próbaidõ utolsó napján sikeres versenyvizsga hiányában a közszolgálati jogviszony a törvény

erejénél fogva megszûnik.

(20) Pályázati eljárás lefolytatása és versenyvizsga nélkül adható köztisztviselõi kinevezés annak, aki a Bibó István

Közigazgatási Ösztöndíjat megalapozó képzéshez kapcsolódó vizsgákat teljesítette.”

(3) A Ktv. 21. §-ának (2) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:

„A tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére

irányuló jogviszonyt annak létesítését megelõzõen a munkáltatói jogkör gyakorlójának be kell jelenteni.”

(4) A Ktv. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Vezetõi megbízással, kinevezéssel rendelkezõ köztisztviselõ – a köztisztviselõ munkakörével összefüggõ, külön

jogszabályban ekként meghatározott tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,

valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével – munkavégzésre

irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet. A vezetõ köztisztviselõ a munkakörével összefüggõ, külön

jogszabályban ekként meghatározott tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,

valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt annak létesítését megelõzõen

bejelenti a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Amennyiben e tevékenységek végzésére irányuló jogviszonyt a vezetõ

köztisztviselõ ellenérték fejében létesíti, akkor ehhez a hivatali szervezet vezetõjének az engedélye szükséges. Az

engedélyezésrõl a hivatali szervezet vezetõje át nem ruházható hatáskörében öt munkanapon belül dönt. Az

engedélyezés akkor tagadható meg, ha az adott tevékenység végzése a köztisztviselõ (6) bekezdés a) pontjában

meghatározott kötelezettségének teljesítését veszélyeztetné.”

(5) A Ktv. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A köztisztviselõ a (2) bekezdésben meghatározott munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonnyal

kapcsolatos tevékenységét – munkakörével összefüggõ, külön jogszabályban ekként meghatározott tevékenység

kivételével – a 39. §-ban meghatározott munkaidõn belül a munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólag akkor engedélyezi,

ha az a munkáltató számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet nem jelent, és a köztisztviselõ az így kiesõ

munkaidõt igazolhatóan ledolgozza. E rendelkezést a vezetõ köztisztviselõre is megfelelõen alkalmazni kell.”

(6) A Ktv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági

társaságban, vagy más szervezetben keletkezõ vezetõ tisztségviselõi, illetve felügyelõ bizottsági, audit bizottsági

tagság, melynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítése érdekében

hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tõkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve

garanciavállalásra.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. évi november 2-ai ülésnapján fogadta el.
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(7) A Ktv. 25. §-ának (10) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjban részesülõ személy az ösztöndíj idõtartama alatt közigazgatási szakvizsgát

tehet.”

(8) A Ktv. 26. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az e bekezdés alapján I. besorolási osztályba történõ besoroláshoz felsõszintû versenyvizsga szükséges.”

(9) A Ktv. 30/B. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A címzetes fõjegyzõ számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást állapíthat meg, amelynek

fedezetét a központi költségvetés fejezeti kezelésû elõirányzatként biztosítja. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a címadományozási juttatás kifizetésének szabályait rendeletben állapítsa meg. Abban az esetben, ha a költségvetési

törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése

terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az illetményalap

huszonnégyszeresét.”

(10) A Ktv. 31. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A központi államigazgatási szerv, valamint annak területi szervei vezetésére, továbbá a minisztérium fõosztályának

vezetésére kinevezés, megbízás csak annak adható, aki a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási

felsõvezetõi képzésén részt vett, és azt sikeresen teljesítette. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a képzésen

való részvétel, illetve a teljesítés alól felmentést adhat, ha az érintett személy vállalja, hogy a képzést három éven belül

teljesíti. A vezetõi kinevezést, megbízást vissza kell vonni, ha az érintett e kötelezettségének határidõn belül nem tett

eleget.”

(11) A Ktv. 33. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a központi államigazgatási szerv a köztisztviselõ képzésére, továbbképzésére saját forrást használ fel, akkor

ennek összegét az éves költségvetésében szerepeltetnie kell. A központi államigazgatási szerv a köztisztviselõ

képzésére, továbbképzésére tervezett forrást a szolgáltató központ útján használhatja fel a külön jogszabályban

meghatározott akkreditált képzési programokra, kivéve, ha a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter megállapítja,

hogy a képzés, továbbképzés specialitása miatt a szolgáltató központ útján történõ felhasználás indokolatlan lenne.”

(12) A Ktv. 43. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (4) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben a köztisztviselõ

vezetõi kinevezést, megbízást, kormánytanácsadói, kormányfõtanácsadói, miniszteri tanácsadói, miniszteri

fõtanácsadói megbízást kap, vagy azt tõle visszavonják, illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy

átsorolásra (26. § (2) bekezdés) kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint

az e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.”

(13) A Ktv. 49/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49/F. § (1) A köztisztviselõ cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra,

legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes

internethasználatra jogosult. A miniszter – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – utasításban a vezetése vagy az

irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában, egyéb szervek esetében pedig a hivatali szervezet vezetõje

a közszolgálati szabályzatban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások

választható mértékét magasabban is meghatározhatja.

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévõ, illetve nemzeti szakértõként foglalkoztatott

köztisztviselõ, továbbá a köztisztviselõ azon idõtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem

jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama meghaladja a harminc napot.

(3) A köztisztviselõ írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig – helyi önkormányzatnál tárgyév március

1-jéig –, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén

belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követõen csak akkor módosítható, ha azt a vezetése vagy az

irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet

vezetõje a közszolgálati szabályzatban lehetõvé teszi. A hivatali szervezet vezetõje a közszolgálati szabályzatban

elõírhatja, hogy a köztisztviselõ helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell

megtenni.

(4) A köztisztviselõt megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a vezetése

vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali

szervezet vezetõje a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap
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ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít

fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben

szûnik meg, az idõarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni

elsõ munkanapon, illetve a jogviszony megszûnésekor vissza kell fizetni, illetve – a köztisztviselõ választása szerint, ha

a juttatás természete ezt lehetõvé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni

a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szûnik meg.

(6) Ha a köztisztviselõt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan

jogosult. Ha a köztisztviselõ a korábbi munkáltatónál az idõarányos részt meghaladó értékû cafetéria-juttatást vett

igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az idõarányos részt meghaladó mértékkel az új

munkáltatónál igénybe vehetõ cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehetõ juttatás

mértékéig – csökkenteni kell.

(7) A közigazgatási szerv adatot szolgáltat a cafetéria juttatásokról a közszolgálati hatóság számára.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a cafetéria-juttatás kifizetésének rendjét és módját,

a visszafizetés rendjét, valamint a (7) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmát és módját.”

(14) A Ktv. 61. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal közszolgálati alapnyilvántartását mint adatfeldolgozó a szolgáltató

központ üzemelteti. A minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal a szolgáltató központ elektronikus nyilvántartásában

tárolt adatok esetében csak a vele közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõ adataiba tekinthet be. A szolgáltató

központ – az adatfelhasználás dokumentálásával – jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében

statisztikai adatfeldolgozást végezhet. A minisztériumok, illetve a Miniszterelnöki Hivatal állományába tartozó, illetve

velük jogviszonyt létesítõ köztisztviselõtõl nem követelhetõ meg olyan adat igazolása vagy okiratmásolat

szolgáltatása, amelyet a szolgáltató központ által üzemeltetett közszolgálati alapnyilvántartás tartalmaz.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatfeldolgozást a szolgáltató központ az egységes alapokon megvalósuló

személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszer keretén belül látja el.

(8) A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal a 63. § (6)–(9) bekezdéseiben meghatározott adatszolgáltatásokat

a szolgáltató központ útján teljesítik.

(9) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter – a Kormány által meghatározott

módon és adatkörben – jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében statisztikai lekérdezéseket

végezhet a személyügyi rendszerben tárolt adatokból.”

(15) A Ktv. 62. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Nem minõsülnek közérdekbõl nyilvános adatnak a 3. számú melléklet I/A. pontjának másodiktól nyolcadikig

terjedõ francia bekezdésében, I/B. pontjában, V. pontjának kilencediktõl tizedikig terjedõ francia bekezdésében,

VII. pontjának elsõ francia bekezdésében és XI. pontjában meghatározott személyes adatok, valamint a III. pontjában

meghatározott, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

19. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkáltatóval fennállt jogviszonyokra vonatkozó adatok.”

(16) A Ktv. 63. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Hivatal az illetmény és egyéb juttatás, valamint az ezekhez

kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a közigazgatási szervet terhelõ fizetési kötelezettségek teljesítése

céljából külön törvényben meghatározott adatokat szolgáltatnak a kincstár részére. A kincstár számfejtett adatokat

szolgáltat a szolgáltató központ útján – a díjazással kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése

céljából – a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal részére.

(7) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal közszolgálati jogviszonyban állók esetében

a (6) bekezdésben meghatározott adatokat a Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: KGIR)

részére kell továbbítani, illetve a KGIR biztosítja a szolgáltató központ útján a számfejtett adatok átadását.

(8) A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal a mûködésükhöz szükséges gazdasági, informatikai, mûszaki és

elhelyezési feltételek biztosítása céljából adatot szolgáltatnak a köztisztviselõ nevérõl, nemérõl, születési idejérõl,

valamint szervezeti és munkaköri adatokról a Szolgáltatási és Ellátás Alapadat Tár (a továbbiakban: szolgáltatási

adattár) rendszer részére. A szolgáltatási adattár a szolgáltató központ útján adatokat szolgáltat a minisztériumok és

a Miniszterelnöki Hivatal részére a köztisztviselõ elhelyezésének adatairól, valamint – a foglalkoztatás

megszüntetésével kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából – a köztisztviselõ által használt

eszközökrõl, igénybe vett szolgáltatásokról.
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(9) A közigazgatási szervek köztisztviselõinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggõ

nyilvántartást a szolgáltató központ üzemelteti. A szolgáltató központ – az adatfelhasználás dokumentálásával –

jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében statisztikai adatfeldolgozást végezhet.”

(17) A Ktv. 72. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes idõtartamát a köztisztviselõ besorolásánál figyelembe kell venni.”

(A Kormány rendeletben határozza meg)

(18) A Ktv. 80. §-ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben határozza meg)

„e) a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjra, valamint az ösztöndíjat megalapozó képzésre,”

(19) A Ktv. 80. §-ának (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben határozza meg)

„h) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által, e törvény alapján folytatott adatfeldolgozásra,”

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

2. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési kiadások között kell elszámolni az Európai Unió közös költségvetéséhez való, a közösségi

jogszabályok alapján meghatározott hozzájárulásokat, és bevételként a vámok, valamint a cukorágazati hozzájárulás

beszedési költségének közösségi jogszabály szerinti megtérítését.”

(2) Az Áht. 8/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés megállapításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban:

zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor, illetve helyi

önkormányzatoknál a 69. § szerint jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.”

(3) Az Áht. 12. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A zárolás az elõirányzat egy része vagy egésze adott költségvetési évi felhasználásának idõleges, feltételhez

kötött korlátozása, felfüggesztése. A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegeknek megfelelõ elõirányzat

csökkentésérõl, illetve törlésérõl legkésõbb a költségvetési év zárását megelõzõen intézkedni kell.”

(4) Az Áht. 13/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13/C. § (1) Európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségének megállapítása vagy valamely Európai Unió által

társfinanszírozott program, projekt terhére történõ közvetlen levonás érvényesítése esetén, amennyiben

a visszafizetési kötelezettség vagy levonás szabálytalanság miatt kerül megállapításra, a szabálytalanságért felelõs,

illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségvetésébõl kell a visszafizetést,

visszapótlást teljesíteni. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség vagy levonás más okból kerül megállapításra,

a forrást folyósító fejezet költségvetésébõl kell a visszafizetést, visszapótlást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetést, visszapótlást a felhasznált európai uniós támogatás céljával megegyezõ célú

elõirányzatról kell teljesíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszafizetést, visszapótlást a Kormány által

meghatározott elõirányzatról kell teljesíteni. Ez a rendelkezés kivételt jelent a 24. § (9) bekezdésében foglalt

rendelkezés alól.

(3) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg a késõbbiekben behajtásra, megtérítésre kerül, úgy ezen

összeget az (1) bekezdés szerinti fejezet (2) bekezdés szerinti elõirányzata részére kell visszatéríteni.”

(5) Az Áht. 15/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15/C. § A 15/A. § és a 15/B. § szerinti közzétételi kötelezettség teljesítését a helyi önkormányzatoknál, továbbá

a kisebbségi önkormányzatoknál a kincstár ellenõrizheti. Amennyiben a helyi önkormányzat és a kisebbségi

önkormányzat a közzétételi kötelezettségének teljes körûen nem tesz eleget és a támogatáshoz, illetve

a pénzeszköz-felhasználáshoz kötött felhasználású központi költségvetési támogatás kapcsolódik, akkor a központi

költségvetési támogatás felhasználása a 64/B. § szerinti jogtalan felhasználásnak minõsül és e támogatást köteles – az

ott meghatározott kamatfizetési kötelezettség mellett – a központi költségvetés javára visszafizetni.”

(6) Az Áht. a következõ 15/D. §-sal egészül ki:

„15/D. § (1) Az államháztartás alrendszereibõl nem nyújtható támogatás a Magyar Állam, a helyi önkormányzat,

kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági

társaság részére, amíg a társaság vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ bizottsági tagjai, vezetõ állású munkavállalói,

a társaság mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû munkakört ellátó egyéb munkavállalói nevének,
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munkakörének, illetve tisztségének, valamint a részükre munkaviszonyuk, vezetõ tisztségük, felügyelõ bizottsági

tagságuk alapján nyújtott valamennyi közvetett és közvetlen pénzbeli juttatás, egyéb járandóság, a munkáltató jogos

gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére vonatkozó magatartás tilalmának kötelezettségére kikötött idõtartam és

ellenérték adatainak név szerinti közzétételi kötelezettségének – külön jogszabályban meghatározottak szerint –

a társaság eleget nem tesz.

(2) E törvény alkalmazása során többségi befolyásnak minõsül az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással

rendelkezõ egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben

szavazati joggal rendelkezõ más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik, azzal, hogy

a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi

személyt (köztes vállalkozást) megilletõ szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezõnek a köztes

vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló

szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.”

(7) Az Áht. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és

zárszámadási tervezetek, az államháztartás mérlegei, továbbá az ezeket megalapozó információk az Országgyûlés,

illetõleg a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok képviselõ-testületei (közgyûlései) elé történõ

beterjesztés után – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – nyilvánosak.”

(8) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A kincstár feladatai különösen:)

„d) a kincstári egységes számla terhére, annak forrásaiból – jogszabályban meghatározott feltételekkel –

megelõlegezési, likviditási hitelt nyújthat az Egészségbiztosítási Alapnak, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, az elkülönített

állami pénzalapoknak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nek, a helyi önkormányzatoknak, a területfejlesztésrõl és

a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó jogi személyiségû területfejlesztési tanácsoknak és

munkaszervezeteiknek, a Fõvárosi Önkormányzatnak a budapesti 4-es metróvonal megépítésével kapcsolatos

általános forgalmi adó megfizetésére, valamint az évzárás keretében, a következõ év január 5-éig esedékes

járandóságok fedezetére;”

(9) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kincstár feladatai különösen:)

„l) vezeti a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ

társulásai, a külön törvény alapján kincstár által nyilvántartandó, illetve a költségvetési szervek gazdálkodására

vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek törzskönyvi nyilvántartását, valamint a 118/B. § szerinti

nyilvántartást;”

(10) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kincstár feladatai különösen:)

„n) vezeti a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok jogszabályban meghatározott számláit, valamint

a külön jogszabály vagy a Kormány által meghatározott feladatok pénzügyi lebonyolítására szolgáló számlákat,

valamint a helyi önkormányzat megbízása alapján a helyi önkormányzat és költségvetési szervei, a települési, területi

kisebbségi önkormányzat megbízása alapján a települési, területi kisebbségi önkormányzat és költségvetési szervei,

továbbá a többcélú kistérségi társulás megbízása alapján a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei

pénzforgalmi számláját;”

(11) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A kincstár feladatai különösen:)

„x) a kincstári egységes számla terhére, annak forrásaiból kamatmentes megelõlegezési, likviditási hitelt nyújthat az

Európai Unió részére történõ cukorágazati hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére a mezõgazdasági és

vidékfejlesztési támogatási szervnek.”

(12) Az Áht. 18/C. §-ának (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(12) A kincstár a kötelezett külön rendelkezése nélkül teljesíti – külön jogszabályban meghatározott számlakörben –

a Magyar Állammal, a 18/B. § (4) bekezdésében, valamint a 18/C. § (6) bekezdésében (ide nem értve az önkormányzati

családtámogatási folyószámlát), valamint (16)–(17) bekezdésében meghatározott szervezetekkel szemben benyújtott

hatósági átutalást és átutalási végzésen alapuló átutalást.”

(13) Az Áht. 18/C. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) A Kincstár a helyi önkormányzatok részére a külön jogszabály alapján természetben nyújtott családi pótlék

kezelésére számlát vezet.”
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(14) Az Áht. 18/H. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kincstár számára a lakáscélú támogatást nyújtó hitelintézet a támogatott személy és – ha a támogatás

megállapításának a támogatottnak más személlyel való együttköltözése a feltétele – az együttköltözõ személy

természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a támogatási szerzõdésben vállalt

kötelezettségekre vonatkozó adatokat a támogatási szerzõdés keltétõl, szerzõdésmódosítás keltétõl, illetve

a támogatási szerzõdés megszûnésétõl számított 15 napon belül átadja. A kincstár az e bekezdésben felsorolt

adatokat a lakáscélú támogatás szabályszerû igénybevételének és felhasználásának ellenõrzése céljából jogosult

kezelni addig, ameddig a támogatásra vonatkozó visszakövetelési jog vagy a támogatással megszerzett ingatlanon az

állami igényt biztosító jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom fennáll.

(3) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokat a kincstár a nyújtott támogatások visszakövetelésére

vonatkozó igény elévüléséig kezeli.”

(15) Az Áht. 18/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18/I. § A 18/B. § (1) bekezdésének l) pontjában említett jogi személyek nyilvántartását (a továbbiakban: törzskönyvi

nyilvántartás) a kincstár vezeti. A költségvetési szervek nyilvántartására – e törvényben foglaltak figyelembevételével –

külön törvényben foglaltak alkalmazandók.”

(16) Az Áht. 18/J. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ társulásairól, a külön törvény

alapján nyilvántartandó, illetve a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi

személyekrõl (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy) a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet.

A kincstárnak a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásában az ügyintézési határidõ tíz munkanap. Ha a kincstár

hiánypótlási felhívást bocsát ki, annak teljesítésére tizenöt munkanapos határidõt állapíthat meg. Az eljárásban kizárt

az újrafelvételi eljárás.”

(17) Az Áht. 18/K. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a törzskönyvi szervek adatszolgáltatási (bejelentési, változás-bejelentési,

okirat benyújtási) kötelezettségének teljesítési határideje az adat keletkezésétõl, illetve változásától számított nyolc

nap.

(7) Helyi önkormányzat tekintetében a 18/K. § (1) bekezdésének c) és h) pontját, valamint (2) bekezdésének a), b), e), i),

j) pontját nem kell alkalmazni. Helyi önkormányzat esetében a 18/J–18/K. § alkalmazása során alapító szerven a helyi

önkormányzatot, törzskönyvi szerv alapító okiratán a helyi önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatát,

valamint alapításon, átalakuláson, jogutódláson, megszûnésen kizárólag a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi

XLI. törvény 1. §-ának b), c), e), h), i), j) pontjában foglaltakat kell érteni.”

(18) Az Áht. 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés, illetve zárszámadás elfogadásával egyidejûleg kell dönteni az államháztartás központi alrendszere

költségvetési többletének rendeltetésérõl, illetve zárszámadáskor jóváhagyni annak költségvetési hiánya

finanszírozásának módját.”

(19) Az Áht. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nyilvános határozatában – kezesség-, garanciavállalásonként – felhatalmazhatja az államháztartásért

felelõs minisztert, hogy a Magyar Állam nevében

a) a költségvetési törvényben meghatározott mértékeken belül egyedi állami kezességet, egyedi állami garanciát,

illetve egyedi viszontgaranciát vállaljon;

b) a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendõ hitelszerzõdéseknél összegszerû korlátozás nélkül egyedi állami

kezességet, illetve egyedi állami garanciát vállaljon.”

(20) Az Áht. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Egyedi állami kezesség, illetve egyedi állami garancia hitel- és kölcsönfelvételhez vagy kötvénykibocsátáshoz

vállalható.”

(21) Az Áht. 33. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Egyedi állami kezesség, állami garancia abban az esetben vállalható, ha a hitel, a kölcsön vagy a kötvény

visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk (különösen pénzügyi, számviteli kimutatások

és elõrejelzések) alapján, illetõleg a rendelkezésre álló további fedezetekre tekintettel – az állami kezesség, állami

garancia beváltása, egyéb állami többlet-támogatás nélkül – kellõen biztosított.

(7) Az egyedi állami kezesség, állami garanciavállalás feltétele a közösségi állami támogatási szabályoknak megfelelõ,

támogatástartalmat nem vagy azt a közösségi állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetõ módon tartalmazó

kezességi, illetõleg garanciavállalási díj kikötése. A törvényben vállalt egyedi állami kezesség, állami garancia esetében
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a kezességi, illetõleg garanciavállalási díj megállapításáról, illetõleg elengedésérõl az Országgyûlés dönt az állami

kezesség vállalásáról, állami garanciavállalásról szóló törvényben. A Kormány határozata szerinti egyedi állami

kezesség, állami garancia esetében a kezességi, illetõleg garanciavállalási díjat az államháztartásért felelõs miniszter

a kötelezettel kötendõ megállapodásban köti ki. Az államháztartásért felelõs miniszter indokolt esetben – a közösségi

állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetõ módon – a kezességi, illetõleg garanciavállalási díjat, vagy annak

egy részét elengedheti.”

(22) Az Áht. 33. §-ának (11)–(12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) Jogszabályi állami kezességet, állami garanciát, illetve jogszabályi viszontgaranciát csak törvényben lehet

vállalni, részletes szabályait a vállalásról szóló törvény felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben állapítja meg.

(12) Jogszabályi állami kezesség, állami garancia vállalásánál a közösségi állami támogatási szabályoknak megfelelõ,

támogatástartalmat nem vagy azt a közösségi állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetõ módon tartalmazó

díj kikötésének kötelezettségérõl, a díj mértékérõl, illetve a díjfizetés csökkentésérõl vagy mellõzésérõl a (11) bekezdés

szerinti törvényben vagy annak felhatalmazása alapján a Kormány rendeletében kell rendelkezni.”

(23) Az Áht. 33/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési törvényben meg kell határozni:

a) a Kormány határozata szerinti egyedi állami kezesség, állami garancia mértékének felsõ határát;

b) az egyedi viszontgarancia állományának felsõ határát;

c) a jogszabályi állami kezességvállalásból, állami garanciavállalásból és jogszabályi viszontgarancia-vállalásból eredõ

állami kötelezettségek állományának felsõ határát vagy a garantõr szervezet kifizetéseihez viszonyított arányát;

d) a garantõr szervezet által vállalható, viszontgaranciával biztosított kezesség, garancia állományának felsõ határát;

e) az árfolyam-fedezeti megállapodásból eredõ állami kötelezettségek állományának felsõ határát.”

(24) Az Áht. 33/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33/D. § (1) E törvény alkalmazásában:

a) állami garancia: olyan önálló, a Magyar Állam nevében vállalt kötelezettség, amely alapján a Magyar Állam,

a központi költségvetés terhére, jogszabályban, illetve szerzõdésben meghatározott feltételek fennállása esetén,

amennyiben a kötelezett nem teljesít, a jogosultnak fizetést teljesít az elõzetesen rögzített összeghatárig;

b) állami kezesség: a Ptk. szerinti kezességnek megfelelõ járulékos, a Magyar Állam nevében vállalt kötelezettség;

c) egyedi állami kezesség, állami garancia: a Kormány Magyar Közlönyben közzétett, nyilvános határozata alapján,

vagy az Országgyûlés által törvényben egyedileg meghatározott szerzõdéses kötelezettséghez vállalt állami kezesség

vagy állami garancia;

d) jogszabályi állami kezesség, állami garancia: jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén,

szerzõdéskötés vagy nyilatkozat kibocsátása nélkül beálló állami kezesség, vagy állami garancia;

e) viszontgarancia: jogi személy részére, az általa vállalt kezesség, illetve garancia érvényesítéséhez kapcsolódó állami

megtérítési kötelezettség;

f) egyedi viszontgarancia: a Kormány Magyar Közlönyben közzétett, nyilvános határozata alapján vállalt állami

viszontgarancia;

g) jogszabályi viszontgarancia: jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, szerzõdéskötés vagy

nyilatkozat kibocsátása nélkül beálló viszontgarancia;

h) árfolyam-fedezeti megállapodás: jogi személy által felvett, éven túli lejáratú devizahitelen, devizakölcsönön vagy

az általa kibocsátott éven túli lejáratú devizakötvényen alapuló, euróra átszámított fizetési kötelezettségbõl eredõ,

a magyar törvényes fizetõeszközzel szembeni árfolyamkockázat csökkentésére a Magyar Állammal kötendõ ügylet,

melynek nyereségét a jogi személy köteles befizetni a központi költségvetésbe, a veszteséget pedig a központi

költségvetés megtéríti a részére;

i) kiállítási garancia: a 33/B. §-ban meghatározott kiállítások rendezéséhez a Magyar Állam nevében vállalt szerzõdést

biztosító önálló kötelezettség;

j) kiállítási viszontgarancia: a 33/B. §-ban meghatározott kiállítások rendezése érdekében a kiállító által kötött

biztosítási szerzõdéshez a Magyar Állam nevében vállalt szerzõdést biztosító önálló kötelezettség;

k) nemzetközi fejlesztési intézmény: a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), az Európai Beruházási Bank

(EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbank (KfW), az Északi Beruházási Bank

(NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB).

(2) E törvény 33. §-a (7) és (12) bekezdésének alkalmazásában állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó

Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének
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(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.

(IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja szerinti csekély összegû támogatás.”

(25) Az Áht. 38/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány az államháztartás alrendszerei költségvetési egyenlegének a tervezettõl tartósan és jelentõs

mértékben eltérõ, kedvezõtlen alakulása, vagy megelõzõ intézkedésként ezt közvetlenül elõidézõ körülmények

bekövetkezése esetén a központi költségvetésben, az alapoknál – a Munkaerõpiaci Alap esetében a Munkaerõpiaci

Alap Irányító Testülete véleményének elõzetes kikérésével –, és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

elõirányzatokat zárolhat, csökkenthet, illetve törölhet azon elõirányzatok kivételével, amelyeknek évközi

megváltoztatási jogát az Országgyûlés magának tartotta fenn.”

(26) Az Áht. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. § (1) A miniszterelnök – a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó fejezetek kivételével –

központi költségvetési fejezetet irányító szervhez, valamint az elkülönített állami pénzalaphoz – a fejezet, a fejezethez

tartozó költségvetési szervek, illetve az alap gazdálkodásának figyelemmel kísérésére – kormányrendeletben foglaltak

szerint kincstárnokot jelölhet ki. A kincstárnok e tevékenysége kiterjed a bevételek beszedésére és behajtására tett

intézkedések, valamint a források felhasználásának (ide értve a kötelezettségvállalásokat is) és a feladatok

összhangjának vizsgálatára is.

(2) A kincstárnok tevékenységét az államháztartásért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter irányítása

alá tartozó fejezet vonatkozásában pedig a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter szakmai irányításával végzi.

(3) A kincstárnok megbízása a miniszterelnök által meghatározott idõtartamra szól azzal, hogy a megbízás

a miniszterelnök rendelkezése alapján annak lejárta elõtt is megszüntethetõ. A kincstárnok tevékenységének további

feltételeit, az ezzel kapcsolatos kizárási, összeférhetetlenségi okokat és körülményeket, valamint a kincstárnok

tevékenységére vonatkozó további szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(4) A kincstárnokok munkáját a kincstárban mûködõ titkárság segíti. A kincstárnoki rendszer felállításával és

mûködtetésével összefüggõ kiadásokat a kincstár költségvetésében kell biztosítani.”

(27) Az Áht. 52. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A fejezetet irányító szerv, illetve a külön jogszabályban arra feljogosított szerv a költségvetési törvény elfogadását

követõen – kormányrendeletben meghatározottak szerint – megállapítja az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt

központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési elõirányzatait (kincstári költségvetés)

és meghatározza az irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv költségvetésének elkészítéséhez szükséges

további keretszámokat, szempontokat.”

(28) Az Áht. 64. §-a kiegészül a következõ (10) bekezdéssel:

„(10) E törvénynek a központi költségvetésbõl származó, Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében

meghatározott támogatások tekintetében meghatározott igénylési, ellenõrzési és elszámolási szabályaitól

a költségvetési törvény felhatalmazása alapján kiadott, a közfoglalkoztatás szervezésére jogosult szervezet

kijelölésérõl és eljárásának szabályairól szóló kormányrendelet a közfoglalkoztatás szervezésére jogosult szerv

tekintetében eltérhet.”

(29) Az Áht. 64/D. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A helyi önkormányzat – a külön jogszabályban meghatározott határidõn belül benyújtott – kérelme alapján az év

végi elszámolásban, illetve a kincstár felülvizsgálata során felhívás elfogadásával, vagy jogerõs határozattal

megállapított visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan a kincstár elnöke legfeljebb tizenkét havi

– a kötelezõ feladatok ellátásának rendkívüli veszélyeztetettsége esetén legfeljebb harminchat havi – részletfizetést

engedélyezhet, amennyiben a kérelmezõ igazolja, hogy kötelezõ feladatainak ellátását az egy összegû visszafizetés

veszélyeztetné. A részletfizetésrõl hozott határozat ellen nem lehet fellebbezni. A részleteket a 64/A. §

(5) bekezdésében, illetve a 64/B. § (2) bekezdésében szabályozott kamat az adott részlet visszafizetésének napjáig

terheli. Amennyiben az önkormányzat a részletfizetést engedélyezõ határozatban foglalt fizetési kötelezettségének

a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal

esedékessé válik. Ha az így keletkezett egy összegû fizetési kötelezettségének az esedékessé válást követõ tizenöt

napon belül az önkormányzat nem tesz eleget, a kincstár az önkormányzat felhatalmazása alapján beszedési

megbízást nyújt be a helyi önkormányzat ellen, és ezt követõen a 63. § (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

(30) Az Áht. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„69. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell:

a) a mûködési és felhalmozási célú – finanszírozási célú mûveletek és elõzõ évek pénzmaradványa nélküli – tárgyévi

költségvetési bevételek és kiadások elõirányzatait, ezen belül a személyi jellegû kiadásokat, a munkaadókat terhelõ
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járulékokat, a dologi jellegû kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, illetve a helyi

önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások) elõirányzatait, továbbá

b) az a) pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány

összegét,

c) a költségvetési hiány belsõ finanszírozására szolgáló elõzõ évek pénzmaradványának igénybevételét, beleértve

a 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását mûködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban,

d) a c) ponton túli költségvetési hiány külsõ finanszírozására vagy a b)–c) szerinti költségvetési többlet felhasználására

szolgáló, a 8/A. § (3) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú mûveletek bevételeit,

kiadásait mûködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint

e) a költségvetési létszám-elõirányzatokat.

(2) A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat, valamint a települési, területi kisebbségi önkormányzat

önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerveinek az (1) bekezdés a)–d) pont szerinti bevételeit és kiadásait,

e) pont szerinti létszám-elõirányzatait, valamint az önállóan mûködõ költségvetési szerveinek kiemelt elõirányzati

csoportosítású költségvetési kereteit, létszámkereteit elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is

tartalmaznia kell.

(3) A települési, területi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának az (1)–(2) bekezdésben meghatározott

szerkezet szerint kell tartalmaznia az elõirányzatokat.

(4) A helyi önkormányzatok intézményi társulásban ellátott feladata, e társulás által fenntartott költségvetési szervek

költségvetése – amennyiben a társulási megállapodás eltérõen nem rendelkezik – a feladatellátást végzõ

költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.”

(31) Az Áht. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„73. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel az

általános tartalék és a céltartalék elõirányzatok.

(2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános

és céltartalék.

(3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselõ-testület, az általa meghatározott keretek között, a bizottságaira és

a polgármesterre (elnökre) átruházhatja.”

(32) Az Áht. 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„74. § (1) A képviselõ-testület által jóváhagyott elõirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást

a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselõ-testület engedélyezhet, illetve közszolgáltató

költségvetési szerv vezetõjére az átcsoportosítás jogát átruházhatja a 98. §-ban foglaltak figyelembevételével.”

(33) Az Áht. 75. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„75. § A költségvetési rendeletben meg kell határozni a hitelmûveletekkel kapcsolatos hatásköröket.”

(34) Az Áht. 76. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a helyi kisebbségi önkormányzat nem alkotja meg határidõben költségvetési határozatát, az

önkormányzat elnöke az (1)–(3) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy a képviselõ-testület alatt a helyi kisebbségi

önkormányzat testületét, a polgármester alatt a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét kell érteni.”

(35) Az Áht. 77. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke jogosult és köteles az (1)–(2) bekezdés szerinti intézkedéseket megtenni,

ha a helyi kisebbségi önkormányzat testülete a költségvetési határozatot a törvényben meghatározott határidõben

nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló határozatot nem alkotta meg, vagy az hatályát veszítette.”

(36) Az Áht. a következõ 83/A. §-sal egészül ki:

„83/A. § A helyi önkormányzatoknak, a helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ társulásainak,

a települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak és társulásainak, valamint a területfejlesztési tanácsoknak

a költségvetési szervek mûködésére és gazdálkodására vonatkozó szabályok közül e törvény 87. és 90–100/E. §-ait kell

mûködési sajátosságuknak megfelelõen alkalmazni.”

(37) Az Áht. a következõ 83/B. §-sal egészül ki:

„83/B. § A helyi önkormányzatra vonatkozó – a 72. §-ban és a 80. §-ban elõírt – információk szolgáltatása során

a megyei önkormányzati hivatal, a (fõ)polgármesteri hivatal elemi költségvetése, beszámolója, évközi

adatszolgáltatása tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési szervein kívül ellátott feladatainak adatait is.

E feladataira a körjegyzõségbe társult, illetve a társult képviselõ-testületbe tartozó önkormányzat külön elemi

költségvetést, beszámolót készít, adatszolgáltatást teljesít.”
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(38) Az Áht. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„84. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai finanszírozzák és látják el a társadalombiztosítás törvényben

meghatározott, kötelezõ feladatait.”

(39) Az Áht. 85. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„85. § A társadalombiztosítás irányítását, mûködését, hatásköri és eljárási szabályait, bevételeinek és kiadásainak körét,

gazdálkodását, vagyonát, a központi költségvetéssel és az államháztartás másik alrendszerével való kapcsolatát

e törvény és külön törvények szabályozzák.”

(40) Áht. 86/B. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében céltartalék képezhetõ)

„c) az évközben felmerülõ rendkívüli kiadások fedezetére.”

(41) Az Áht. a következõ 95/A. §-sal egészül ki:

„95/A. § A helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozására a 100/N. §-ban foglalt rendelkezéseket kell

megfelelõen alkalmazni, a 100/M. §-ban foglaltak az önkormányzat döntése szerint alkalmazhatók.”

(42) Az Áht. 96. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv az irányítása alá tartozó, eredeti támogatási elõirányzattal

nem rendelkezõ költségvetési szerv részére – az általa ellátandó közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül –

befizetési kötelezettséget írhat elõ, mely összeg a fejezetnél, a helyi önkormányzatnál, a többcélú kistérségi társulásnál

év közben jelentkezõ szakmai többletfeladatok ellátásának fedezetére használható fel. Ha törvény eltérõen nem

rendelkezik, kormányhivatal részére befizetési kötelezettséget a költségvetési törvény írhat elõ, amely kötelezettség

alapján befizetendõ összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 40%-át.”

(43) Az Áht. 100/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„100/C. § Az önállóan mûködõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által kijelölt

költségvetési szerv látja el azzal, hogy az önállóan mûködõ költségvetési szerv költségvetési keretei terhére

kötelezettséget vállalhat és igazolja annak szakmai teljesítését. Az irányító szerv más irányító szervvel megállapodást

köthet, hogy az annak irányítása alá tartozó költségvetési szerv végezze el az önállóan mûködõ költségvetési szerv

meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait.”

(44) Az Áht. 100/E. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[100/E. § (1) A költségvetési szervek – a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével –]

„a) pénzkölcsönt (hitelt) – kivéve a 18/B. § (1) bekezdésének d), x) és zs) pontja, a 100/I. § (1) bekezdésének a) pontja

szerinti megelõlegezési, likviditási hitelt (kölcsönt), a 100/I. § (12) bekezdése és a 100/J. § (2) bekezdésének c) pontja

szerinti fejlesztési hitelt – nem vehetnek fel,”

(45) Az Áht. 100/E. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv, a települési, területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv

pénzeszközeit – a képviselõ-testület döntése alapján – a helyi önkormányzat, illetve a települési, területi kisebbségi

önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél vagy kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, vagy

a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódó alszámlán, illetve pénzforgalmi betétkönyvben kezeli,

más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem nyithat kivéve, ha törvény eltérõen nem rendelkezik.

(5) A többcélú kistérségi társulás szabadon választhatja meg belföldi számlavezetõ hitelintézetét, vagy megbízhatja

a kincstárt pénzforgalmi számlája vezetésével, az általa alapított, fenntartott költségvetési szerv kizárólag

e hitelintézetnél, kincstárban vezetheti költségvetési elszámolási számláját.”

(46) Az Áht. 100/I. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A közüzem külön törvényben foglaltak szerint jogosult a saját tulajdonában lévõ vagyon értékének összesen

legfeljebb 50%-os mértékéig hitelintézettõl fejlesztési hitel felvételére. A közüzem saját tulajdonában álló vagyon

körét külön törvény állapítja meg.”

(47) Az Áht. 100/J. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Vállalkozó közintézetként történõ besorolás abban az esetben lehetséges, ha)

„d) külön törvény a más költségvetési szerv, illetve jóhiszemû harmadik személy irányában fennálló, lejárt, elismert,

60 napot meghaladó ki nem elégített és nem behajtható tartozásaiért fennálló helytállási kötelezettség kielégítésének

alapját a vállalkozó közintézet (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévõ vagyonára korlátozza, illetve

a fizetésképtelenség miatt, vagy egyéb okból megszûnõ szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy

pénzben kifejezett tartozásának rendezésérõl egyéb módon megfelelõen rendelkezik.”
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(48) Az Áht. 100/K. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Jogszabályban meghatározott közfeladat állami tulajdonú (állami részesedéssel mûködõ) gazdálkodó szervezet által

legalább az alábbi feltételek együttes fennállása esetén látható el:]

„c) jogszabályban biztosított kizárólagos jog vagy jogszabály rendelkezése szerint megkötött szerzõdés alapján

nyújtott közszolgáltatás kivételével nincs korlátozva az adott közszolgáltatás nyújtására jogosultak száma vagy köre,”

(49) Az Áht. 100/K. §-a (1) bekezdésének e)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Jogszabályban meghatározott közfeladat állami tulajdonú (állami részesedéssel mûködõ) gazdálkodó szervezet által

legalább az alábbi feltételek együttes fennállása esetén látható el:]

„e) a közszolgáltatást nyújtó szervezet – a közvetlenül jogszabályon alapuló, a normatív támogatások, a tulajdonosi

jogkörben (tagi minõségben) juttatott források, valamint külön törvényben foglalt esetek kivételével – csak

versenyeztetés útján jut államháztartásból származó forráshoz,

f) a közszolgáltatást nyújtó szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy vezetõ tisztségviselõi közül legalább egy

természetes személy a felsõoktatásban, gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú képzés

bevezetése elõtt annak megfelelõ egyetemi, fõiskolai szakon szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik,

vagy nyilvános pályázat alapján jelölik ki, illetve választják meg,”

(50) Az Áht. 100/K. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A magyar állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány többségi befolyása alatt álló

gazdasági társaság a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek, a nevében

eljáró személy pedig közfeladatot ellátó személynek minõsül.”

(51) Az Áht. 100/L. §-ának (4) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[A (3) bekezdés szerinti alapítás, illetve befolyásszerzés esetén a döntést (engedélyt) kérõ elõterjesztésben (kérelemben) be

kell mutatni]

„h) külön jogszabályban elõírt követelmények teljesülését.”

(52) Az Áht. 100/L. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az NVT a központi költségvetési szerv kezdeményezésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti elõzetes

engedélyt megadja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) kiadja a központi költségvetési

szervnek a szükséges meghatalmazást, továbbá megköti a központi költségvetési szervvel a Vtv. 29. § (5) bekezdése

szerinti megállapodást.”

(53) Az Áht. 100/M. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetési szerv – ha nem irányító szerv, irányító szerve útján – az MNV Zrt., más költségvetési szerv

az irányító szerv elõzetes engedélyét köteles kérni a 100/L. § szerinti gazdálkodó szervezet tõkeemeléséhez, nem

kötelezõ tõkeleszállításához, átalakulásához, valamint végelszámolással történõ megszüntetéséhez, továbbá

a központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-vel a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése alapján megkötött szerzõdésében

meghatározott, a gazdálkodó szervezet legfõbb szerve hatáskörébe tartozó egyéb döntéséhez.

(2) A költségvetési szerv 100/L. § szerinti gazdálkodó szervezete legfõbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik

a gazdálkodó szervezet létesítõ okiratában vagy központi költségvetési szerv esetén az MNV Zrt.-vel a Vtv. 29. §-ának

(5) bekezdése alapján megkötött szerzõdésében meghatározott értéket elérõ alábbi ügyletekrõl szóló döntés:

a) hitelfelvétel, kölcsönfelvétel,

b) garancia- vagy kezességvállalás,

c) tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedés,

d) értékpapír kibocsátás, vásárlás,

e) pénzügyi lízing, tartós bérleti szerzõdés,

f) ingyenes vagyonjuttatás (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), vagy

g) követelésvásárlás, követelésengedményezés.”

(54) Az Áht. 100/P. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a közfeladatot ellátó állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet megszüntetésére úgy kerül sor, hogy

az adott közfeladat ellátására költségvetési szervet hoznak létre, vagy már mûködõ költségvetési szerv részére adják át

a közfeladatot, akkor aszerint kell a megszüntetést (végelszámolást) és a költségvetési szerv létrehozását, vagy a már

mûködõ költségvetési szerv részére a közfeladat átadását összehangolni, hogy]

„a) az új költségvetési szerv nyilvántartásba vételét, illetve a már mûködõ költségvetési szerv alapító okiratának

módosítását olyan nappal kell kérelmezni, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának annyival kell

megelõznie a gazdálkodó szervezet megszüntetésére (végelszámolására) irányuló eljárás megindítását, hogy

a közfeladat folyamatos ellátása biztosított legyen, és legkésõbb a gazdálkodó szervezet tevékenysége befejezését
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követõ naptól az új költségvetési szerv megkezdhesse a mûködését, illetve a már mûködõ költségvetési szerv

elláthassa a közfeladatot,”

(55) Az Áht. 101. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesülõ helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv közvetlenül,

vagy más szervezet (pl. alapítvány, költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság stb.) útján közvetve a beruházás

megvalósítására tekintettel a kivitelezést végzõ szervezettõl vagy alvállalkozójától (pl. közterület-használati díj,

földterület-, épület-, irodatechnikai berendezés, felvonulási terület bérlet, adás-vétel, végleges vagy öt éven túl

visszatérítendõ ideiglenes pénzeszközátadás stb. jogcímen) – a Ptk. szerinti szerzõdést biztosító mellékkötelezettség

jogcímek kivételével – bevételhez jut, úgy az e bevétel összegére jutó arányos állami támogatást vissza kell fizetni

a központi költségvetésbe.”

(56) Az Áht. 105. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartás alrendszerei közül a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok vagyonáról külön

törvény rendelkezik.

(3) A helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok vagyongazdálkodásának e törvényben nem szabályozott

kérdéseit külön törvény szabályozza.”

(57) Az Áht. 109. § (4) bekezdésének b) pontja a következõk szerint módosul:

(Az MNV Zrt.)

„b) a Magyar Állam képviseletében gondoskodik a rábízott vagyonnal kapcsolatos bevételek beszedésérõl, és

a rábízott vagyonnal kapcsolatos kiadások teljesítésérõl az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó elõírások szerint,”

(58) Az Áht. 109. §-a a következõ (6)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésébõl származó bevétel – törvény eltérõ rendelkezése

hiányában – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(7) Amennyiben a központi költségvetési szerv jogszabály, vagy az MNV Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján használt

állami vagyon használatát, vagy az õt megilletõ más jog gyakorlását visszterhes szerzõdés alapján harmadik

személynek átengedi (hasznosítja), az ebbõl származó bevétel – törvény eltérõ rendelkezés hiányában – a központi

költségvetési szervet illeti meg.

(8) A Magyar Állam nevében az MNV Zrt. hitelt és kölcsönt csak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya

alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok részére nyújthat. E hitelek, kölcsönök nyújtásához és

átütemezéséhez az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter elõzetes jóváhagyása szükséges.

(9) A Magyar Állam nevében az MNV Zrt. az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak tõkeemelést és támogatást csak

az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jóváhagyásával nyújthat.”

(59) Az Áht. a következõ 118/B. §-sal egészül ki:

„118/B. § A kincstár az elkülönített állami pénzalapokat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, a fejezeti kezelésû

elõirányzatokat nyilvántartja, illetve az államháztartással összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott adatait

kezeli.”

(60) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

„a) az államháztartás alrendszereinek pénzforgalmi számlarendjét, befizetési kötelezettségének rendjét, pénzellátási,

tervezési, költségvetési gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási rendjét;”

(61) Az Áht. 124. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)

„d) a költségvetési szervek egyes típusai – ideértve a felsõoktatási intézményeket, a Magyar Honvédséget,

a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a rendvédelmi szerveket, a külképviseleteket, a Magyar Tudományos Akadémia

nem gazdasági társaság formájában mûködtetett intézményeit és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket –,

valamint a társadalombiztosítási pénzügyi alapok költségvetése tervezésének, pénzellátásának,

elõirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának – e törvény elõírásaival összehangolt –

sajátosságainak megfelelõ szervezeti és eljárási rendjére vonatkozó, a kincstári rendszer általános szabályaitól eltérõ

részletes szabályait, a 91. § (2) bekezdésében meghatározottak létszám-elõirányzatát (létszámkeretét), továbbá

a Magyar Honvédség szervei, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében a 49. § (5) bekezdésében meghatározott

irányítási jogok középirányító szervre történõ átruházását;”
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(62) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

„f) a kincstárnok tevékenységének feltételeit, az ezzel kapcsolatos kizárási, összeférhetetlenségi okokat és

körülményeket, valamint a kincstárnok kijelölésével, megbízásával, mûködésével, beszámoltatásával, szakmai

irányításával kapcsolatos részletes szabályokat.”

(63) Az Áht. 124. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)

„b) a kincstári ügyfelek fizetési számlarendjét, a számlavezetés szabályait, a munkabér és egyéb járandóságok

számfejtési és folyósítási rendjét,”

(rendeletben szabályozza.)

(64) Az Áht. 124. § (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)

„d) a kincstár és a kincstári körbe tartozók által teljesítendõ adatszolgáltatások körét, szabályait,”

(rendeletben szabályozza.)

(65) Az Áht. 124. § (4) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)

„m) a törzskönyvi jogi személyek, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, a fejezeti

kezelésû elõirányzatok nyilvántartásba vételének, a nyilvántartás vezetésének, a nyilvántartásból történõ

adatlekérdezés és adatszolgáltatás, a nyilvántartáshoz gépi adatfeldolgozási eszközzel történõ csatlakozás szabályait,

a nyilvántartásba bejegyzendõ adatok körét, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásból történõ igazolás, kivonat, másolat

kiadásáért megállapítható igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és részletszabályait,”

(rendeletben szabályozza.)

(66) Az Áht. 124. § (4) bekezdésének o)–p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)

„o) a kincstári gazdálkodás részletes szabályait, ezen belül a kincstári finanszírozás és a befizetési kötelezettségek

teljesítésének rendjét, valamint a kincstár által közvetlenül finanszírozott, feladat-finanszírozás körébe tartozó fejezeti

kezelésû elõirányzatok és központi beruházási elõirányzatok felhasználásának részletes szabályait,

p) a kincstári ügyfelek számlavezetéséhez kapcsolódó díjakra, a kincstár által nyújtott szolgáltatások után felszámított

díjakra, a 18/B. § (9) bekezdése szerinti rendelkezésre állási díj mértékére, alkalmazására, a kincstárnál alkalmazható

fizetési módokra, valamint a készpénzkímélõ fizetési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben szabályozza.)

(67) Az Áht. 125. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétõl

az irányító szerv 2010–2011. években eltekinthet.”

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló

1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

3. § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.)

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

„(1) A céltámogatás az e törvény mellékletében meghatározott céloknak és feltételeknek megfelelõ, 50 millió forint,

illetve az alatti beruházási összköltségû önkormányzati beruházások megvalósításához igényelhetõ.”

(2) A Cct. 4/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4/A. § (1) A céltámogatás nyújtásáról a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter dönt, az egészségügyért felelõs

miniszterrel történt szakmai egyeztetést követõen.

(2) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a céltámogatás nyújtásáról szóló döntése elõtt véleményezésre hívja

fel – társult települések esetén a székhely-település szerinti illetékességgel – a régióban mûködõ Regionális

Egészségügyi Tanácsot is.”

(3) A Cct. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A céltámogatási igények rangsorolásának szempontjait és maximális mértékét a törvény 8. számú melléklete

határozza meg. Amennyiben a helyi önkormányzat a beruházás megvalósításához egyéb támogatásban is részesül,

úgy a beruházás összköltségének legalább 15%-át a helyi önkormányzatnak saját költségvetése terhére (tényleges

saját forrás) kell biztosítania. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy az országos
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átlagot is jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi önkormányzatnak a beruházási

összköltség 10%-át, a mindkét szempontból egyidejûleg hátrányosan érintett helyi önkormányzatnak pedig

a beruházási összköltség 5%-át kell biztosítania saját forrásként.”

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

„(1) A támogatási feltételeknek megfelelõ céltámogatási igények kielégítésére fordítható elõirányzat összegét az éves

költségvetési törvény határozza meg.”

(5) A Cct. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyi ágazatban a gép- és mûszerbeszerzés esetén a céltámogatás egy évre igényelhetõ.”

(6) A Cct. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adott évi céltámogatás elõirányzatából támogatásban részesülõ önkormányzatok jegyzékét – a külön

jogszabály szerinti beruházási adatlapon – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a támogatási összeg szerinti

bontásban minden év május 31-éig nyilvánosságra hozza a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos

Értesítõben.”

(7) A Cct. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Címzett és céltámogatás esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a 11. § (4) bekezdése szerinti

határidõt a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén – kérelemre – legfeljebb a határidõ lejártát követõ év április 30.

napjáig meghosszabbíthatja.”

(8) A Cct. 13. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A központi támogatást igénybe vevõ önkormányzatnak a címzett és céltámogatás elõirányzatának

felhasználásáról a befejezést követõ hat hónapon belül – a kincstár bevonásával – el kell számolnia. Az elszámolással

egyidejûleg a fel nem használt elõirányzatról le kell mondania.”

(9) A Cct. 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13/A. § Szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás esetében az önkormányzatnak az üzemeltetési engedélyezési

eljárás során, de legkésõbb az üzembe helyezést követõ egy éven belül az engedélyezõ hatóság igazolása alapján

a kincstár útján, címzett és céltámogatás esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter felé igazolnia kell

a 80%-os bekötési arány megvalósulását.”

(10) A Cct. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzatnak a lemondásról, és felhasználás esetén ezzel egyidejûleg a visszafizetésrõl

– a képviselõ-testületi határozatok és az átutalási megbízás másolatának megküldésével – a döntést és a visszafizetést

követõ nyolc munkanapon belül értesítenie kell a kincstár útján címzett és céltámogatás esetében a helyi

önkormányzatokért felelõs minisztert. A határidõ elmulasztása esetén a vissza nem fizetett összeg után az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti

– a felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokra vonatkozó – kamatot kell fizetni a központi költségvetés

javára.”

(11) A Cct. 17. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) A központi költségvetésbõl az önkormányzatot megilletõ központi támogatást a kincstár folyósítja a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján.

(2) A beruházó önkormányzatnak finanszírozási szerzõdést kell kötnie a kincstárral.

(3) A kincstár a központi támogatást a támogatási cél teljesítését igazoló, ki nem egyenlített számla alapján hívja le

a támogatási arányok betartásával.

(4) A címzett vagy céltámogatás folyósítása kiegyenlített számla esetében akkor lehetséges, ha a támogatás címzettje

a) a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a címzett vagy céltámogatás alapját

képezõ jogerõs, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét

igazoló kifizetett számlát nyújt be, vagy

b) lehívta az adott évben rendelkezésére álló összes címzett vagy céltámogatást, és a beruházás folytatása érdekében

további számlákat fizet ki, amelyeket a következõ év(ek)ben, számára arra az év(ek)re jóváhagyott címzett vagy

céltámogatási keret terhére nyújt be a kincstárhoz.

(5) A központi támogatással megvalósuló beruházások pénzügyi adatairól a kincstár az éves költségvetéshez és

a zárszámadáshoz kapcsolódóan a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter

részére tájékoztatást ad.”
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(12) A Cct. 19. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1992. év elõtt támogatásban részesült fejlesztések esetében az (1) bekezdés szerinti beruházási céltól eltérõ

hasznosítást kérelmezni kell. Az igénybejelentésben megjelölt beruházási cél megszûnése esetén a létesítmény más

kötelezõ feladatra irányuló hasznosíthatósága érdekében a támogatás címzettje 2010. június 30-ig kérelmet nyújthat

be a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez. A miniszter a kérelmekrõl egyedi mérlegelés alapján dönt.”

(13) Cct. 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) 2011–2012. években az Országgyûlés új induló beruházásokhoz nem nyújt címzett támogatást.”

(14) A Cct. kiegészül az e törvény 1. számú melléklete szerinti 8. számú melléklettel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §-ának

(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha a 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Európai Unió

tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam, illetve olyan állam, amelynek

állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban

nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ

hatóságának igazolása szükséges, akkor közvetítõ szervként a kincstár jár el. A kincstár közvetítõi eljárásához

a megkeresõ szervnek meg kell adnia a megkeresendõ külföldi hatóság nevét, postacímét, és a pontos kérdést,

amelyre választ kíván kapni.”

(2) Az Szt. a következõ 20/C. §-sal egészül ki:

„20/C. § A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának

ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a 18. § a)–c) és h)–i) pontjában meghatározott adatokat,

b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és

megszûnésének idõpontját,

c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét,

d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját.”

(3) Az Szt. 33. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejûleg – a (6) bekezdésben meghatározottak kivételével – csak egy

személy jogosult.

(6) Egy családban egyidejûleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy

a rendelkezésre állási támogatás – ideértve a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személyt is –, míg a másik személy

a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.”

(4) Az Szt. 35. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása

(9) bekezdésre változik:

„(6) Ha az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresési megállapodás keretében a rendelkezésre állási támogatásra

jogosult személyt

a) egyéni vállalkozóhoz vagy gazdasági társasághoz közvetíti ki foglalkoztatásra irányuló jogviszony – ide nem értve

a közfoglalkoztatást – létrehozása érdekében, vagy

b) hazai, illetve uniós forrásból megvalósuló – az állami foglalkoztatási szerv vagy valamely vele együttmûködõ

szervezet által végrehajtott – képzésbe, munkaerõ-piaci programba, illetve egyéb, a foglalkoztathatóság javítását

célzó programba vonja be,

akkor a települési önkormányzat az érintett személyt – a képzésben, a munkaerõ-piaci programban, illetve

a foglalkoztathatóság javítását célzó programban történõ részvétel idõtartama alatt, illetve ameddig a közvetítés

eredményérõl nem szerez tudomást – közcélú munkára nem kötelezheti.

(7) Az állami foglalkoztatási szerv a (6) bekezdés a) pontja szerinti közvetítés eredményérõl a jegyzõt értesíti.

(8) A 36. § (4) bekezdése szerinti közcélú munkavégzés idõtartamának számításakor a (6) bekezdés alapján történõ

foglalkoztatás idõtartamát figyelembe kell venni.”
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(5) Az Szt. 36. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Közcélú munkavégzés keretében)

„a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes

vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi

szervezet útján gondoskodik,

b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által

ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat

megállapodás alapján közremûködik, továbbá

c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi

tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat,

amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremûködik

látható el.”

(6) Az Szt. 37/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás

a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang

biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és elõrejelzések

alapján – egyéves idõtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester,

illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy elõzetes véleményezésre megküldi az állami

foglalkoztatási szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a 2000 fõ feletti települések

esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat

és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérõl annak kézhezvételétõl

számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv,

a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal határidõben nem nyilvánít véleményt, úgy kell

tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat

képviselõ-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi

önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február

15-éig fogadja el.”

(7) Az Szt. 37/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt közfeladatokban

bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám

a) 2000 fõ feletti lakosságszámú településeknél 10%-át,

b) 2000 fõ, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át

elérõ mértékû bõvítését, illetve csökkentését eredményezi.”

(8) Az Szt. 37/B. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján)

„d) a települési önkormányzat (3) bekezdés szerinti rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel,”

(9) Az Szt. 37/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása

(4) bekezdésre változik:

„(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakon túl rendeletében a 35. § (1) bekezdésében

foglaltak teljesítése alól további mentesítési feltételeket állapíthat meg az aktív korúak ellátására jogosult

személyeknek a közfoglalkoztatásban történõ részvételt akadályozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi

vagy mentális állapotára tekintettel.”

(10) Az Szt. 37/F. § (1) bekezdése a) pontjának ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek)

„ad) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes

munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerõsen megállapította;”

(11) Az Szt. 37/F. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A jegyzõ a jogellenesen munkát végzõ, rendelkezésre állási támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben

részesülõ személy ellátásának folyósítását – a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerõs és

végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerõre emelkedésérõl szóló értesítés megérkezését követõ hónap

elsõ napjától – egy hónap idõtartamra felfüggeszti.”
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(12) Az Szt. 55. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabad felhasználású

kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.”

(13) Az Szt. 55/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság

75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, az 55. § (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatszázezer

forint lehet. A támogatás – az 55. § (6) bekezdése kivételével – egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós

vállalásától függõen.”

(14) Az Szt. 55/B. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve az

(1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 6 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.”

(15) Az Szt. 58/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra jogosult a jogerõs mûködési engedéllyel

szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és – külön törvényben meghatározott – nem állami

fenntartó.”

(16) Az Szt. 86. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén)

„c) tízezer fõnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali

ellátást,”

(17) Az Szt. 92/A. §-a kiegészül a következõ (1) bekezdéssel:

„(1) Egy szolgáltatónak, intézménynek egy fenntartója van.”

(18) Az Szt. 92/K. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg

a) nappali intézmény esetén – a nappali melegedõ kivételével – a mûködési engedélyben meghatározott

férõhelyszám száztíz százalékát,

b) bentlakásos intézmény esetén a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszám százöt százalékát,

éves átlagban pedig a férõhelyszám száz százalékát.”

(19) Az Szt. 92/K. §-a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:

„(6) Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a mûködési engedélyben

meghatározott ellátotti létszám száztíz százalékát, éves átlagban pedig annak száz százalékát.”

(20) Az Szt. 115. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj)

a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi

segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési

támogatásának különbözete.”

(21) Az Szt. 117/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„117/B. § Az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint

a 117. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti

jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön

elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást õ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.”

(22) Az Szt. 119/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„119/C. § (1) Az idõsotthoni ellátás igénybevételét megelõzõen a jegyzõ megvizsgálja az ellátást igénylõ havi

jövedelmét. A jövedelemvizsgálatra a 10. § és a 32–32/A. § szabályait is alkalmazni kell.

(2) Az intézmény vezetõje a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével

egyidejûleg kérelmezi a jegyzõnél.

(3) A jegyzõ a jövedelemvizsgálat alapján igazolást állít ki a havi jövedelemrõl. Az igazolás az ellátást igénylõ

természetes személyazonosító adatait és havi jövedelmét, illetve azon belül a vagyonból a (6) bekezdés szerint a havi

jövedelemhez hozzáadandó összeget tartalmazza.

(4) Ha a jegyzõ az ellátást igénylõ jövedelmi helyzetét az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtását megelõzõen is

vizsgálta, a három hónapnál nem régebbi adatok a jövedelem vizsgálatánál felhasználhatók.

(5) A jövedelemvizsgálat keretében a jegyzõ megvizsgálja az ellátást igénylõ vagyoni helyzetét. Vagyonként kell

figyelembe venni az ellátás igénylésének idõpontjában az ellátást igénylõ tulajdonában álló ingatlant, valamint az õt
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illetõ hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékû jogot, illetve az ellátás igénylését megelõzõ 18 hónapban

ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe

venni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a negyvenszeresét meghaladó részét jövedelemként kell figyelembe venni, azt 96 hónapra elosztva kell meghatározni,

és az ellátást igénylõ, illetve az ellátott havi jövedelméhez hozzáadni.

(7) Az idõsotthoni ellátás igénybevétele során a személyi térítési díj számításakor a vagyonból a (6) bekezdés szerint

a havi jövedelemhez hozzáadandó összegként a jegyzõi igazolásban meghatározott összeget kell figyelembe venni.”

(23) Az Szt. 127. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 92/K. § (5)–(6) bekezdése szerinti férõhelyszámon, illetve házi segítségnyújtás esetén meghatározott ellátotti

létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhetõ és nem számolható el.”

(24) Az Szt. 127/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„127/A. § (1) Ha helyi önkormányzat vagy társulás az általa fenntartott szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak

adja át, az egyházi kiegészítõ támogatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles a központi költségvetésnek öt

éven keresztül folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében megtéríteni.

(2) Ha helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott szolgáltató, intézmény megszûnésétõl számított tizenkét

hónapon belül egyházi fenntartó új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a korábbi fenntartó köteles az egyházi

kiegészítõ támogatás öt éven keresztül fizetendõ összegét folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében a központi

költségvetésnek megtéríteni, feltéve, hogy

a) a megszûnt és a létrehozott szolgáltató, intézmény ellátottainak legalább ötven százaléka azonos, továbbá

b) nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a megszûnt és a létrehozott intézmény – részben vagy egészben –

ugyanabban az ingatlanban mûködik.

(3) A megtérítendõ összeg megállapítása során nem vehetõ figyelembe a korábbi fenntartó mûködési engedélyében

nem szereplõ szociális szolgáltatás – ide nem értve azt az esetet, ha az új szociális szolgáltatást a korábbi férõhelyek

átminõsítésével hozták létre – és férõhelyszám, illetve ellátható személyek száma.

(4) Ha a nem állami fenntartó a fenntartásában mûködõ szolgáltatót, intézményt egyházi fenntartónak adja át, vagy

a nem állami fenntartó által fenntartott szolgáltató, intézmény megszûnésétõl számított tizenkét hónapon belül

egyházi fenntartó a (2) bekezdés a)–b) pontjában foglaltaknak megfelelõ új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a nem

állami fenntartó köteles az egyházi kiegészítõ támogatás öt évre számított átalányösszegét a központi

költségvetésnek megtéríteni. Az átalányösszeg a nem állami fenntartónak a fenntartóváltozást, illetve a szolgáltató,

intézmény megszûnését megelõzõen járó normatív állami hozzájárulás – törtéves mûködés esetén egész évre

számított – összegének és az egyházi kiegészítõ támogatás akkor hatályos mértékének szorzata alapján számított

összeg ötszöröse. A teljes átalányösszeg megfizetéséig a fenntartóváltozás, illetve az új szolgáltató, intézmény nem

engedélyezhetõ.

(5) Az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítésérõl a kincstár külön kormányrendeletben meghatározott eljárás

szerint határozatban dönt.”

(25) Az Szt. 131/A. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogató szolgáltatások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátások mûködtetését az állam

– a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott – fenntartókkal kötött finanszírozási

szerzõdések útján támogatja.”

(26) Az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„p) a támogató szolgáltatás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a közösségi ellátások finanszírozásának

rendjére vonatkozó részletes szabályokat;”

(27) Az Szt. 132. §-ának (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)

„u) az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítésének részletes szabályait.”

(28) Az Szt. 132. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza

a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétele alól történõ

mentesítésének a 37/B. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon túli további feltételeit, valamint a feltételek

fennállásának igazolási szabályait,
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b) a rendszeres szociális segélyben részesülõ, egészségkárosodottnak nem minõsülõ személyek együttmûködésének

eljárási szabályait, a beilleszkedést segítõ programok típusait és az együttmûködés megszegésének eseteit.”

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

5. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A KSH kiegészítõ tevékenységet végezhet.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

6. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében

meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes

óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is,

aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fõvárosban

fõvárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek

hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme

teljesíthetõ.”

(2) A Kt. 81. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (15) bekezdés jelölése (16) bekezdésre változik:

„(15) A (13) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az egyházi jogi személy a helyi önkormányzattól, helyi

önkormányzati társulástól vállal át önkormányzati feladatot. E rendelkezések alkalmazásában önkormányzati

feladatot vállal át az egyházi jogi személy, ha az általa fenntartott nevelési oktatási intézmény – az e törvény 95/C. §

(3)–(5) bekezdése szerint – közremûködik a helyi önkormányzati feladatellátásban, az olyan, a nevelési-oktatási

intézménybe felvett gyermekek, tanulók tekintetében, akiknek a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye –

a nevelési-oktatási intézmény székhelyén, telephelyén található.”

(3) A Kt. 94. §-ának (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„f) a tankönyvvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, valamint eljárását, a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását,

a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeit és eljárását, a tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos árkorlátot,

a tankönyvjegyzékbõl való törlés rendjét és eljárását, a tankönyvtámogatás rendjét, a nem üzletszerû

tankönyvforgalmazást, a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását, a kerettantervek, az oktatási program

(pedagógiai rendszer) jóváhagyásának rendjét; valamint az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási

szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg

felhasználásának kérdéseit;”

(4) A Kt. 94. §-ának (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„j) a 101. § szerinti közoktatási szakértõi és vizsgaelnöki tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a közoktatási

szakértõi tevékenység 101. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésének, illetve a 101. § (1) bekezdés b) pontja

szerinti engedély kiadásának, valamint az Országos szakértõi névjegyzékbe, az Országos vizsgaelnöki névjegyzékbe

történõ felvétel részletes eljárási szabályait és a közoktatási szakértõi, illetve a vizsgaelnöki tevékenység folytatásának

szakmai feltételeit, a közoktatási szakértõk és a vizsgaelnökök továbbképzését és a továbbképzési kötelezettség

elmulasztásának következményeit, valamint az Országos szakértõi névjegyzék és az Országos vizsgaelnöki névjegyzék

személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a névjegyzékek vezetésére vonatkozó részletes eljárási

szabályokat, az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét,

mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit;”

(5) A Kt. 94. §-ának (1) bekezdés n)–o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„n) az iskolai felvételi eljárás rendjét, az iskolai vizsgáztatás rendjét, a pedagógiai szakszolgálat megszervezését,

a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének rendjét, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködését;

a nevelési-oktatási intézmények részvételét és feladatait a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az érintett

gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában, a szakvélemény elkészítését, az ellenõrzés rendjét, a pedagógiai

szakszolgálattal kapcsolatos jegyzõi eljárás indításával összefüggõ kérdéseket, az eljárás indítására jogosultak körét,
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azokat a feltételeket, amikor a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhetõ, a pedagógiai

szakszolgálatot ellátó intézmények és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben történõ

foglalkoztatáshoz és a vezetõi megbízáshoz szükséges képesítési követelményeket, a fõjegyzõ nem helyi

önkormányzati fenntartásban lévõ közoktatási intézmények engedélyezési eljárásával összefüggõ, valamint

a törvényességi ellenõrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat, az egyes szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási

szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg

felhasználásának kérdéseit, továbbá a vizsgáztatással, a szakértõi és más szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos

díjazás megállapításának kérdéseit;

o) az egységes óvoda-bölcsõde létesítésének feltételeit, a létesítés és mûködés, a nevelésben való közremûködés

szakmai szabályait, és a harmadik életévüket be nem töltött gyermekek felvételének feltételeit, az oktatásügyi

közvetítõi szolgálat igénybevételének rendjét, feladatait, mûködését, az oktatásügyi közvetítõi tevékenység

folytatásának részletes feltételeit, az oktatásügyi közvetítõi tevékenység folytatásával kapcsolatos bejelentés rendjét,

az Oktatásügyi közvetítõi névjegyzékbe történõ felvétel részletes eljárási szabályait, az oktatásügyi közvetítõi

tevékenység folytatásának szakmai feltételeit, az oktatásügyi közvetítõi tevékenységgel összefüggõ továbbképzést és

a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának következményeit, az oktatásügyi közvetítõ tevékenységre

jogszabályban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, továbbá az

Oktatásügyi közvetítõi névjegyzék vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, az oktatásügyi közvetítõ

díjazása megállapításának szabályait, az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj

megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg

felhasználásának kérdéseit;”

(6) A Kt. 94. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az oktatásért felelõs miniszter az (1) bekezdésben meghatározott jogkörét]

„c) az (1) bekezdés f), j) és n)–o) pontja szerinti egyes szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj

tekintetében az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével gyakorolja.”

(7) A Kt. 94. §-a (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„f) a pedagógus-szakvizsga bevezetését, a pedagógus továbbképzés rendszerét, a továbbképzésben résztvevõk

juttatásait, kedvezményeit; a pedagógus továbbképzés programjának, az érettségi vizsga vizsgatárgyai jóváhagyási

eljárásának részletes szabályait, a pedagógus továbbképzési programok akkreditációjának feltételeit és eljárási

rendjét, az akkreditált továbbképzés indításával összefüggõ adatszolgáltatás szabályait, továbbá a továbbképzések

nyilvántartásának rendjét, a továbbképzés minõségbiztosításának, ellenõrzésének rendjét, az ellenõrzés során feltárt

hiányosságok, a minõségbiztosítás követelményeinek megszegése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, az

e bekezdésben meghatározott eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét,

mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit;”

(8) A Kt. 94. §-a (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„j) a nem helyi önkormányzati intézményfenntartókat és a térségi integrált szakképzõ központ keretei között mûködõ

központi képzõhely nem állami fenntartóit megillet õ – a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott – állami

hozzájárulások és támogatások megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét, az igényléssel,

elszámolással, felhasználással összefüggõ adatszolgáltatást, továbbá az ellenõrzés rendjét, valamint –

a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott – kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás és egyházi kiegészítõ

támogatás, továbbá az oktatásért felelõs miniszterrel – mérlegelés alapján – kötött megállapodás keretében

folyósított kiegészítõ támogatás igénylésének, a jogosultat megilletõ kiegészítõ támogatás megállapításának rendjét,

a bármely jogcímen megállapításra kerülõ kiegészítõ támogatás igényléséhez szükséges adatszolgáltatást és

a kiegészítõ támogatás folyósításának, elszámolásának rendjét az igényléssel, elszámolással, felhasználással

összefüggõ ellenõrzés rendjét, a kiegészítõ támogatás megállapításához szükséges jegyzõi, fõjegyzõi, társulási tanács

elnöki adatszolgáltatást; a kiegészítõ támogatásnak a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulással történõ

elszámolásával összefüggõ eljárás rendjét;”

(9) A Kt. 117. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó

hányadának)

„b) öt-tizenöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven aluli

tanulóknál;
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c) tizenöt-harmincöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli,

de huszonkettõ éven aluli tanulóknál;”

(10) A Kt. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytõl függõen csökkenteni kell,

azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely az

(1) bekezdésben az egyes szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával

megállapítható. Alapfokú mûvészetoktatásban az e bekezdésben foglaltakat – beleértve a tanulmányi eredmények

alapján történõ díjcsökkentést is – azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj egy tanítási évben nem lehet

kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének

zenemûvészeti ág esetén tíz, más mûvészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezések a hátrányos helyzetû tanulók

tekintetében nem alkalmazhatók, tõlük térítési díj nem szedhetõ.”

(11) A Kt. 118. §-a a következõ (10)–(11) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (10)–(12) bekezdés jelölése

(12)–(14) bekezdésre módosul:

„(10) A kiegészítõ támogatás összegébe be kell számítani a helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás által az

egyházi jogi személynek a közoktatási feladatellátásához kapcsolódóan, illetve az egyházi jogi személy fenntartásában

mûködõ nevelési-oktatási intézménynek – a mûködéshez és a felújításhoz bármilyen formában – nyújtott támogatást.

Ennek megállapításához – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a jegyzõ, fõjegyzõ, társulási tanács

elnöke szolgáltat adatot. A kiegészítõ támogatásra való jogosultságról, a kiegészítõ támogatásra jogosultat –

megilletõ – összegérõl, az elszámolásról, a visszatérítési kötelezettségrõl, a kiegészítõ támogatás összegének a helyi

önkormányzat által történõ megtérítésérõl az oktatásért felelõs miniszter dönt. A kiegészítõ támogatásra való

jogosultsággal, a kiegészítõ támogatás összegével, elszámolásával, visszatérítésével kapcsolatos döntést az egyházi

jogi személy, a kiegészítõ támogatás összegének a költségvetés részére történõ megtérítésével kapcsolatos döntést

a helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás – a döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül – a fõvárosi,

megyei bíróságnál megtámadhatja. E bekezdésben foglaltakat a kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatás

tekintetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a kiegészítõ támogatásra való jogosultsággal, a kiegészítõ

támogatás összegével, elszámolásával, visszatérítésével kapcsolatos döntést a kisebbségi önkormányzat támadhatja

meg.

(11) A kiegészítõ támogatás átutalására a (9) bekezdés elsõ mondatában és a (10) bekezdésben foglaltakat alkalmazni

kell abban az esetben is, ha a gyermek, tanuló ellátásáról nem gondoskodó helyi önkormányzat költségvetésének

terhére – az e törvény 95/C. § (6) bekezdése szerint – a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelölt ki

óvodát, iskolát. A (10) bekezdésben foglaltakat – a visszatérítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

kivételével – alkalmazni kell abban az esetben is, amikor a közoktatásért felelõs miniszter és a fenntartó kölcsönös

megállapodása alapján megkötött közoktatási megállapodás szerint történik a kiegészítõ támogatás folyósítása.”

(12) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„27. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevõk

legalább ötvenegy százaléka – feladatellátási helyenként külön-külön vizsgálva, leszámítva azt a megyét (fõvárost),

ahol a feladatellátási hely található – legkevesebb öt különbözõ megyébõl (fõvárosból) élõk közül kerül ki, feltéve,

hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézménybõl legfeljebb három mûködik az országban

(például nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el, vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként

mûködik, gyógypedagógiai feladatot lát el); továbbá az e törvény 81. §-a (10) és (12) bekezdésének alkalmazásában

akkor is, ha kisebbségi nevelés, oktatás feladatait látja el, illetve vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést,

oktatást folytat és az országban legfeljebb egy ilyen intézmény található, amelyik egy településen, a fõvárosban egy

kerületben mûködik.”

(13) A Kt. 128. §-a kiegészül a következõ (11) bekezdéssel:

„(11) A kötelezõ eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározottakat – kivéve, ha a közoktatási intézményt 1998.

augusztus 31-e után létesítették – 2012. szeptember 1-jéig kell teljesíteni.”

(14) A Kt. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése cím 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, az alapfokú mûvészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató

oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni

– a felzárkóztató oktatás kivételével – legfeljebb négy egymást követõ iskolai évfolyam tanulójából lehet.”

(15) A Kt. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése cím 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép,

továbbá a cím a következõ 8. ponttal egészül ki, valamint a jelenlegi 8–10. pont jelölése 9–11. pontra módosul:
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„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz

százalékkal átlépheti a nevelési év, illetõleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport,

illetõleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul;

továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új

gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított

maximális létszám tíz százalékkal túlléphetõ, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az

óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) és az iskolai,

kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

7. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló

1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Állam a központi költségvetés terhére készfizetõ kezesként felel a Mehib Rt. által a kormányrendeletben elõírt

feltételekkel vállalt nem-piacképes kockázatú biztosításokból, illetõleg viszontbiztosításokból eredõ fizetési

kötelezettségek teljesítéséért.”

(2) Az Exim tv. 7. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az éves költségvetési törvényben meg kell határozni:)

„b) az Eximbank által a költségvetés terhére vállalható exporthitel-garanciák állományának felsõ határát, valamint az

egyéb export célú garanciaügyletek állományának felsõ határát,

c) a Mehib Rt. által a kormányrendeletben elõírt feltételekkel vállalt nem-piacképes kockázatú biztosítási

kötelezettségek, illetõleg viszontbiztosításból eredõ kötelezettségek állományának felsõ határát,”

(3) Az Exim tv. 26. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a Mehib Rt. által a központi költségvetés terhére, az Állam készfizetõ

kezessége mellett vállalt biztosítások, illetõleg viszontbiztosítások feltételeit és részletes szabályait rendeletben

szabályozza.

(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a kamatkiegyenlítési rendszer és az Eximbank által a központi

költségvetés terhére vállalható exporthitel-garanciák feltételeit és részletes szabályait, továbbá az egyéb export célú

garanciaügyletek feltételeit és részletes szabályait rendeletekben szabályozza.”

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény

módosítása

8. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:

Üsztv.) 50/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50/A. § (1) Az ügyész cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra,

legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. A

legfõbb ügyész utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható

mértékét magasabban is meghatározhatja.

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévõ ügyész, valamint az ügyész azon idõtartam

vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama

meghaladja a harminc napot.

(3) Az ügyész írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az

áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat

ezt követõen csak akkor módosítható, ha azt a legfõbb ügyész utasításban lehetõvé teszi. A legfõbb ügyész

utasításban elõírhatja, hogy az ügyész helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban

kell megtenni.

(4) Az ügyészt megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét a legfõbb ügyész határozza meg, az azonban nem lehet

alacsonyabb a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény ötven százalékánál, és nem lehet magasabb a legalacsonyabb

39474 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 157. szám



ügyészi alapilletmény háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz

kapcsolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha az ügyész szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szûnik meg,

az idõarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni elsõ

munkanapon, illetve a jogviszony megszûnésekor vissza kell fizetni, illetve – az ügyész választása szerint, ha a juttatás

természete ezt lehetõvé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni

a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony az ügyész halála miatt szûnik meg.

(6) Ha az ügyészt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan jogosult. Ha

az ügyész a korábbi munkáltatónál az idõarányos részt meghaladó értékû cafetéria-juttatást vett igénybe,

visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az idõarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál

igénybe vehetõ cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehetõ juttatás mértékéig –

csökkenteni kell.”

(2) Az Üsztv. 81/K. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„81/K. § Az ügyészségi titkárra, fogalmazóra és nyomozóra az 50/A–D. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

(3) Az Üsztv. 90/L. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„90/L. § A tisztviselõre, az írnokra és a fizikai alkalmazottra az 50/A–D. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

9. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. § 72. pontjának i) alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Adóterhet nem viselõ járandóság:)

„i) a hallgatói munkadíjnak havonta a hónap elsõ napján érvényes minimálbér kétszeresét meg nem haladó része;”

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

10. § A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és mûködési szabályzatban

a) a mûködési költségek fedezetérõl,

b) a térségi fejlesztési tanács elnevezésérõl, székhelyérõl, részletes tevékenységérõl,

c) a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve elkülönült munkaszervezet létrehozásáról

is rendelkezni kell.

A törvény alapján kötelezõen létrehozott térségi fejlesztési tanács mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezet

biztosításával kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes

szavazati joggal rendelkezõ nem kormányzati szervezeteket terhelõ befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet

képviselõ tag egyetértése esetén haladhatja meg a térségi fejlesztési tanács által meghatározott összes befizetési

kötelezettség összegének 15 százalékát.”

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

módosítása

11. § (1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)

37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkéntes és a létesítményi tûzoltóknak a tûzoltás, mûszaki mentés, az ezekre való felkészítés és a rendkívüli

készenléti szolgálat idõtartamára a munkahelyén történt munkavégzési kötelezettség alóli felmentés miatt kiesett

jövedelmét az igénybe vevõ téríti meg.”

(2) A Ttv. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A hivatásos tûzoltóság tagjai, valamint az önkéntes tûzoltóság tisztségviselõi a katasztrófák elleni védekezésért

felelõs miniszter által rendeletben elõírt képesítés megszerzése során a katasztrófák elleni védekezésért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium szakképzõ tanintézetében tandíjmentességet élveznek. A képzéssel kapcsolatos

egyéb költségek fedezetét a küldõ szerv vagy a hallgató viseli.”
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(3) A Ttv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 1. számú melléklete „A”

részének 3–5., 6. a) és 7–11. pontjaiban, valamint a „B” részének b), d)–e) alpontjaiban meghatározott biztosítási

ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1,5%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tûzoltóságok részére

a laktanya-építési beruházáshoz, felújításhoz, a tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez, valamint a katasztrófák elleni

védekezésért felelõs miniszter által felügyelt tûzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök

létesítésére, üzemeltetésére, és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére

tûzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára –

a központi költségvetésbe befizetni.”

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

módosítása

12. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„43/A. § A Gazdasági Versenyhivatal a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

– így különösen a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok

támogatására, versenyjoggal, verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésére,

a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékozottság növelése

érdekében végzett tájékoztatásra –, valamint az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ

mûködtetésére jogosult felhasználni az elõzõ két évben befolyt bírság teljes összege egy évre számított átlagának

legfeljebb huszonöt százalékát. Az így rendelkezésre álló összegnek minden évben legalább akkora részét kell

a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére felhasználni, amilyen arányt képviselnek a megelõzõ

évben befolyt bírságban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény

megsértése miatt kiszabott bírságok. A tárgyévben e célból rendelkezésre álló, de fel nem használt összeg a következõ

évre átvihetõ és a versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére fordítható.

Az elõzõ két évben befolyt bírság teljes összege egy évre számított átlagának öt százalékát minden évben az

OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ mûködtetésére kell felhasználni. A Gazdasági

Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárásokkal és ágazati vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátásához

kapcsolódó kiadások fedezésére jogosult felhasználni az elõzõ évben befolyt eljárási díj és eljárási bírság teljes

összegét.”

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

13. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. §-ának (2) bekezdése a következõ

m) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:]

„m) lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerûsége céljából feladatkörében ellenõrzést

végzõ kincstárral”

(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvény módosítása

14. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti kedvezményezett a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételt, illetve az 5. §

(8) bekezdésében megjelölt határidõt nem teljesíti, kivételes méltányosságot érdemlõ esetben az állami adóhatóság

eltekinthet e feltételek meglététõl. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha a rendelkezett összeg

átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvetõ céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes

méltányosság gyakorlása esetén a 6. § (1) bekezdése szerinti átutalást – legkésõbb a rendelkezõ nyilatkozat éve utolsó

napját követõ egy éven belül – az adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelõzõen a kedvezményezett

a köztartozását rendezi.”
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(2) Az Szftv. 4/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állami adóhatóság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozatában felajánlásra kerülõ összegre igényt tartó

egyházat – kérelmére – technikai számmal látja el, ha a technikai szám kiadását az egyház a jogerõs nyilvántartásba

vételérõl szóló bejegyzõ határozat jogerõre emelkedését követõ második évben, vagy azt követõen kezdeményezte.

Amennyiben az adóhatóság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám kiállítása iránti kérelem benyújtását

követõ évben válik kedvezményezetté. A technikai szám kiadását megtagadó határozat ellen nincs helye

fellebbezésnek. Amennyiben a technikai szám kiadását az állami adóhatóság megtagadja, az egyház az errõl szóló

határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belül kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül – a polgári

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályainak megfelelõ alkalmazásával – lefolytatott

nemperes eljárásban hozza meg hatályban tartó vagy hatályon kívül helyezõ határozatát. A bíróság határozata ellen

további jogorvoslatnak nincs helye.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

15. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 27. §-ának

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmezõ a nagykorúvá válást követõen, de legkésõbb a 30. évének

betöltéséig nyújthatja be. E határidõ elmulasztása jogvesztõ.”

(2) A Gyvt. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhetõ – a gyermekek életkorának megfelelõen – különösen

bölcsõdében, hetes bölcsõdében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet

keretében, nyári napközis otthonban, valamint a Kt. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben.”

(3) A Gyvt. 43. §-a a következõ (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A családi napközi mûködhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben.

(6) A családi napköziben húszhetestõl tizennégy éves korig gondozható gyermek.

(7) A családi napköziben – a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevõ gyermeket is beszámítva – legfeljebb

öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható

gyermekek száma legfeljebb négy fõ. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor

a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fõ.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekrõl van szó, még egy

gyermek gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítõje van.

(9) A családi napköziben gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem lehet igénybe venni.

(10) A családi napközi feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három – telephelyként mûködõ – családi napközit

magába foglaló családi napközi hálózat biztosítja. Öt, vagy annál több családi napközi fenntartását hálózatba kell

szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtók részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint az

ellátottak igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását.”

(4) A Gyvt. a következõ 43/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Családi gyermekfelügyelet
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját otthonában.

(2) A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedõ gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelõ nappali

felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.

(3) A családi gyermekfelügyelet keretében két évestõl négy éves korig gondozható gyermek.

(4) A családi gyermekfelügyelet ellátása során – a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevõ gyermeket is

beszámítva – legfeljebb három gyermek gondozható.

(5) A családi gyermekfelügyelet keretében gondozott saját gyermek után normatív állami hozzájárulást nem lehet

igénybe venni.

(6) Családi gyermekfelügyeletet az a személy biztosíthat, aki megfelel a 43/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak.”

(5) A Gyvt. 53. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az otthont nyújtó ellátásban részesülõ gyermek családi pótlékának felhasználható részét a gyermek teljes körû

ellátásának kiegészítésére kell fordítani, így különösen ruházattal, szabadidõ-eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz,

sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, továbbá

a gyermekotthonban elhelyezett gyermek zsebpénzének biztosítására.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 157. szám 39477



(6) A Gyvt. 66/K. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a hivatásos nevelõszülõ legalább öt, a speciális hivatásos nevelõszülõ három gyermek teljes körû ellátását

biztosítja, a mûködtetõnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelõszülõ

segítésérõl.”

(7) A Gyvt. 93. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az utógondozói ellátást a fiatal felnõtt, ha

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a huszonegyedik életévének,

b) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a huszonnegyedik életévének

betöltéséig kérheti.”

(8) A Gyvt. 93. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az utógondozói ellátás ismételten elrendelhetõ

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a fiatal felnõtt huszonegyedik életévének betöltéséig,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fiatal felnõtt huszonnegyedik életévének betöltéséig.”

(9) A Gyvt. 93. §-a (9) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ

c)–d) ponttal egészül ki:

(Megszûnik az utógondozói ellátás)

„b) – ha a fiatal felnõtt az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban – a fiatal felnõtt huszonegyedik

életévének betöltésével,

c) – ha a fiatal felnõtt az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban – a fiatal felnõtt huszonnegyedik

évének betöltésével, illetve a felsõfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnõtt esetén

a tanulmányok befejezésével, de legkésõbb huszonötödik életévének betöltésével,

d) – ha a fiatal felnõtt az (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban – a fiatal felnõtt huszonnegyedik

életévének betöltésével.”

(10) A Gyvt. 100. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az otthont nyújtó ellátás nevelõszülõ, illetve gyermekotthon által történõ biztosítása esetén az ellátottak száma

éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által mûködtetett – a mûködési engedélyben meghatározott –

nevelõszülõi, illetve gyermekotthoni összférõhelyszám 100%-át. A helyettes szülõnél, a gyermekek átmeneti

otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a mûködési

engedélyben meghatározott férõhelyszám 100%-át.”

(11) A Gyvt. 145/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„145/A. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a fenntartásában mûködõ szolgáltatót, intézményt egyházi jogi

személy fenntartásába adja át, az egyházi kiegészítõ támogatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás köteles

a központi költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan, a nettó finanszírozás keretében megtéríteni.

(2) Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás fenntartásában mûködõ szolgáltató, intézmény megszûnésétõl számított

tizenkét hónapon belül egyházi jogi személy új szolgáltatót, intézményt hoz létre, a megszûnt intézményben is

végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység után kifizetett egyházi kiegészítõ támogatást a helyi

önkormányzat, illetve a társulás köteles a központi költségvetésnek öt éven keresztül folyamatosan, a nettó

finanszírozás keretében megtéríteni, feltéve, hogy

a) a megszûnt és a létrehozott szolgáltatónál, intézményben ellátott gyermekeknek legalább ötven százaléka azonos,

valamint

b) a megszûnt és a létrehozott intézmény – részben vagy egészben – ugyanabban az ingatlanban mûködik.

(3) A megtérítendõ összeg megállapítása során nem vehetõ figyelembe a korábbi fenntartó mûködési engedélyében

nem szereplõ szolgáltató tevékenység – ide nem értve azt az esetet, ha az új szolgáltató tevékenységet a korábbi

férõhelyek átminõsítésével hozták létre – és férõhelyszám.

(4) Az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítésérõl a kincstár külön kormányrendeletben meghatározott eljárás

szerint határozatban dönt.”

(12) A Gyvt. 146. §-ának (4) bekezdése kiegészül a következõ b) ponttal:

(A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni)

„b) a családi napköziben, a családi gyermekfelügyelet során,”

(13) A Gyvt. 146. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni)

„d) a nyári napközis otthonban,”

39478 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 157. szám



(14) A Gyvt. 146. §-ának (4) bekezdése kiegészül a következõ h) ponttal:

(A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni)

„h) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében.”

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

16. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 117. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„117. § (1) A bíró cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra,

legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. Az

Országos Igazságszolgáltatási Tanács további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások

választható mértékét magasabban is meghatározhatja.

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a bíró azon idõtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre

nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama meghaladja a harminc napot.

(3) A bíró írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az

áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat

ezt követõen csak akkor módosítható, ha azt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzata lehetõvé teszi. Az

Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatban elõírhatja, hogy a bíró helyi utazására szolgáló bérlet választására

vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni.

(4) A bírót megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét az Országos Igazságszolgáltatási Tanács határozza meg, az

azonban nem lehet alacsonyabb az 1. fizetési fokozat szerinti összeg ötven százalékánál, és nem lehet magasabb az

1. fizetési fokozat szerinti összeg háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes

juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a bíró szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szûnik meg, az

idõarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni elsõ munkanapon,

illetve a jogviszony megszûnésekor vissza kell fizetni, illetve – a bíró választása szerint, ha a juttatás természete ezt

lehetõvé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét,

ha a jogviszony a bíró halála miatt szûnik meg.

(6) Ha a bírót a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál idõarányosan jogosult. Ha

a bíró a korábbi munkáltatónál az idõarányos részt meghaladó értékû cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési

kötelezettség nem terheli, azonban az idõarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehetõ

cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehetõ juttatás mértékéig – csökkenteni kell.”

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

17. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 119. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„119. § (1) Az igazságügyi alkalmazott cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt

juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra

jogosult. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, illetve az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek

esetében – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az irányító miniszter további választható juttatásokat is

meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra az igazságügyi alkalmazott azon idõtartam vonatkozásában, amelyre illetményre

vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama meghaladja a harminc napot.

(3) Az igazságügyi alkalmazott írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor

vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A

nyilatkozat ezt követõen csak akkor módosítható, ha azt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzata, illetve az

1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében a miniszter utasításban lehetõvé teszi. Az Országos

Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatban, illetve az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében

a miniszter utasításban elõírhatja, hogy az igazságügyi alkalmazott helyi utazására szolgáló bérlet választására

vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni.
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(4) Az igazságügyi alkalmazottat megilletõ cafetéria-juttatás éves összegét az Országos Igazságszolgáltatási Tanács,

illetve az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az

irányító miniszter határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötven százalékánál, és nem

lehet magasabb az illetményalap háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes

juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítõ munkáltatót terhelõ közterhek megfizetésére is.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha az igazságügyi alkalmazott jogviszonya a tárgyév közben

szûnik meg, az idõarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni

elsõ munkanapon, illetve a jogviszony megszûnésekor vissza kell fizetni, illetve – az igazságügyi alkalmazott választása

szerint, ha a juttatás természete ezt lehetõvé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell

visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony az igazságügyi alkalmazott halála miatt szûnik meg.

(6) Ha az igazságügyi alkalmazottat a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál

idõarányosan jogosult. Ha az igazságügyi alkalmazott a korábbi munkáltatónál az idõarányos részt meghaladó értékû

cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az idõarányos részt meghaladó

mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehetõ cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe

vehetõ juttatás mértékéig – csökkenteni kell.”

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

18. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének a) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy)

„a) a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(2) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a a következõ (5) bekezdéssel

egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs miniszter, hogy a telekalakítási eljárásért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés részletes szabályait az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben

rendelettel állapítsa meg.”

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

19. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § k) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

[k) Járulékalapot képezõ jövedelem:]

„1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti, az összevont

adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységbõl származó bevételbõl az adóelõleg-alap számításnál

figyelembe vett jövedelem, ideértve az Szja tv.-ben szabályozott kis összegû kifizetésbõl származó jövedelmet is,

továbbá az Szja tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi

jövedelemadóval növelt összege [ide nem értve az Szja. tv. 69. §-ának (10) bekezdése szerinti üzleti ajándék,

reprezentáció címén adott terméket és nyújtott szolgáltatást], a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet

részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerzõdésben meghatározott díj, a hivatásos nevelõszülõi díj,”

(2) A Tbj. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó után

a társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendõ egészségügyi

szolgáltatási járulék havi összege 4950 forint (napi összege 165 forint).”

(3) A Tbj. 26. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A központi költségvetés a 16. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott – foglalkoztatottnak vagy

kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem minõsülõ – személyek, a gyermekgondozási díjban részesülõk, valamint

a 16. § (1) bekezdésének c)–f), h)–o), s) és t) pontjaiban meghatározott személyek után havonta 9300 forint

egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.”
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A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

20. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 13. §-a (1) bekezdésének

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) a személyi jövedelemadónak

ba) – 2010. január 1-jét megelõzõen elért keresetek, jövedelmek esetén – a keresetek, jövedelmek a) pont szerinti

csökkentése után fennmaradó összegre képzett összegével,

bb) – 2009. december 31-ét követõen elért keresetek, jövedelmek esetén – a keresetek, jövedelmek a) pont szerint

csökkentett összege és az ezen összegre számított – a személyi jövedelemadó szabályai szerinti – adóalap-kiegészítés

együttes összegére képzett összegével.”

(2) A Tny. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az állami adóhatóság a (2) bekezdés a)–c) pontjaiban

említett személy kérelmére a nyugdíjbiztosítási járulék vagy a nyugdíjjárulék tartozást, illetve az adózás rendjérõl szóló

2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) értelmében a magánszemély kérelmére a nyugdíjjárulék tartozást

mérsékli vagy elengedi.”

(3) A Tny. 93. §-a következõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv a (3) bekezdésben meghatározott végrehajtást az öregségi nyugdíj

legkisebb összegét elérõ vagy azt meghaladó követelésre kezdeményezi.

(6) A nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által a közigazgatási hatósági eljárás során kiszabott eljárási bírság jogcímen

fennálló követelés érvényesítésére a (2)–(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

(4) A Tny. 101. §-ának (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)

„m) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek hivatalos iratainak a közigazgatási hatósági eljárásokban elektronikus úton

történõ teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat,”

(rendeletben határozza meg.)

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény

módosítása

21. § (1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban:

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

„(3) A támogatások együttes alapja a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelõ,

adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5 százalékának és az egyházak számára

a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete.”

(2) Az Eft. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatások együttes alapja az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból

felajánlott 1%-ok összege, de legalább a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelõ,

adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára a magánszemélyek által

a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete.”

(3) Az Eft. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állami költségvetés a célra meghatározott éves elõirányzat terhére hozzájárul az egyházi hitoktatás

költségeihez.”

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény módosítása

22. § A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Tát.)

17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogi személyiséggel rendelkezõ társulás létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Mûködése során

– külön törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
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A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

1997. évi CXL. törvény módosítása

23. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Kulturális tv.) 38. §-a a következõ (5)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A muzeális intézmény a nyilvántartásában lévõ kulturális javakat külön jogszabályban meghatározottak szerint

írásbeli szerzõdés alapján cserélheti el a gyûjtõkörébe tartozó más kulturális javakkal.

(6) A muzeális intézmény a kulturális javakat határozott idõre, de legfeljebb öt évre szóló írásbeli szerzõdés alapján

adhatja, illetve veheti kölcsön.

(7) A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerzõdéshez mellékelni kell a kölcsönadott kulturális javak leltári

számmal ellátott jegyzékét. A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerzõdésben kölcsönzési díj és pénzügyi

biztosíték köthetõ ki.

(8) A kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerzõdésnek tartalmaznia kell:

a) a kölcsönvevõ által a kölcsönadott kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket, beleértve

a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit,

b) a kölcsönadott kulturális javak sérülése esetén követendõ eljárást,

c) a kölcsönvevõ által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi,

rendõrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is.

(9) A muzeális intézmény nyilvántartásában szereplõ kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá

külföldre történõ kölcsönadásához a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter azt

vizsgálja, hogy a (8) bekezdésben rögzített feltételek fennállnak-e.”

(2) A Kulturális tv. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közérdekû muzeális gyûjteményekre és kiállítóhelyekre egyebekben – a 49. § kivételével – a múzeumokra

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(3) A Kulturális tv. a következõ 95/B. §-sal egészül ki:

„95/B. § (1) Közintézetként kell besorolni – az általa ellátott közszolgáltatás kereslet-orientált és versenyképes jellege,

valamint a költségvetési szerv szakmai autonómiája alapján –

a) az Országos Széchényi Könyvtárat,

b) a Magyar Országos Levéltárat,

c) a Magyar Nemzeti Filmarchívumot,

d) az országos múzeumokat (kivéve a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot, Könyvtárat és Levéltárat, valamint

a Hadtörténeti Múzeumot).

(2) Az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállása esetén a fenntartó közintézetként sorolhatja be

a) az országos szakkönyvtárat,

b) a megyei múzeumot (ha annak szervezetéhez több, a megye közigazgatási területén mûködõ múzeum tartozik),

c) a megyei könyvtárat,

d) a fõváros, illetve megyei jogú városok által fenntartott múzeumot, könyvtárat.

(3) A közintézet közgyûjtemény számára az irányító szerv – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

87. §-ának (3) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási és vállalkozási bevételeire és átvett pénzeszközeire

vonatkozóan – éves bevételi követelményt állapít meg, központi költségvetési szerv esetén az államháztartásért

felelõs miniszterrel egyetértésben. Amennyiben a közintézet közgyûjtemény a bevételi követelményt egymást követõ

három éven keresztül nem teljesíti, az azt követõ évtõl a közintézmények gazdálkodására és vezetésére vonatkozó

szabályokat köteles alkalmazni.

(4) Önállóan mûködõ és gazdálkodó közintézet közgyûjtemény vezetõje az lehet, aki a 95. §-ban meghatározott

szakirányú felsõfokú végzettségen túlmenõen vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és vezetõi gyakorlattal

rendelkezik, továbbá az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel rendelkezõnek kell tekinteni azt,

aki felsõoktatási intézményben szerzett közgazdasági végzettséggel vagy a miniszter által külön jogszabályban

meghatározottak szerint akkreditált vezetõi ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirattal

rendelkezik.

(6) Önállóan mûködõ és gazdálkodó közintézmény közgyûjtemény, valamint önállóan mûködõ közgyûjtemény

vezetõje az lehet, aki a 95. §-ban meghatározott szakirányú felsõfokú végzettségen túlmenõen államháztartási,
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vezetési ismeretekkel és vezetõi gyakorlattal rendelkezik, továbbá az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll,

illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott államháztartási, vezetési ismeretekkel rendelkezõnek kell tekinteni azt, aki

legalább a miniszter által külön jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált vezetõi ismereteket nyújtó

tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirattal rendelkezik.

(8) Az (5) és (7) bekezdésben elõírt képesítést a 2010. január elseje után létrejövõ új megbízások esetén a megbízást

követõ egy éven belül, a 2010. január 1-jén érvényben lévõ és még legalább két évig tartó megbízások esetében 2011.

december 31-ig kell megszerezni. Amennyiben a képesítés megszerzése nem történik meg, a megbízás e törvény

erejénél fogva megszûnik.

(9) A közintézet közgyûjtemény a megvalósítási és teljesítménytervét gyûjteményfejlesztéssel, gyûjteményfeltárással,

kutatással, mûtárgyvédelemmel, szolgáltatással, bemutatással kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el.

(10) A közintézet közgyûjtemény a számvitelrõl szóló törvény szerinti üzemgazdasági (eredmény)szemléletû

könyvvezetésre, illetve beszámolásra is köteles.

(11) A miniszter

a) a közmûvelõdési intézmények és szervezetek, a könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek,

a muzeális intézmények és a levéltárak minõségfejlesztése érdekében, minõsítési eljárás során, szakmai minõsítõ

testület bevonásával minõsített közmûvelõdési intézmény, minõsített könyvtár, minõsített muzeális intézmény és

minõsített levéltár címet adományoz;

b) a minõsített intézmények számára évente – pályázat alapján – minõségi díjat tûz ki.”

(4) A Kulturális tv. a következõ 99. §-sal egészül ki:

„99. § Ahol e törvény fenntartót említ, a fenntartó alatt a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló

2008. évi CV. törvényben szabályozott irányító szervet kell érteni.”

(5) A Kulturális tv. 100. §-ának (3) bekezdése a következõ a)–b) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

„a) a közmûvelõdési intézmények és szervezetek, a könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek,

a muzeális intézmények és a levéltárak minõsítési eljárását, a szakmai minõsítõ testület létrehozását és mûködését,

a minõsítési eljárásban szakértõként való közremûködés feltételeit, a minõsítési eljárás során kiadható minõsítést és

a minõségi díjat, a minõsítési eljárásért fizetendõ díjra vonatkozó szabályokat és a befolyt összeg felhasználásának

szabályait,

b) a közintézet közgyûjtemény megvalósítási és teljesítménytervéhez szükséges, gyûjteményfejlesztéssel,

gyûjteményfeltárással, kutatással, mûtárgyvédelemmel, szolgáltatással, bemutatással kapcsolatos kiemelt szakmai

mutatókat.”

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

24. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyám, illetõleg eseti gondnok

a) a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermek (személy) után járó családi pótlék

teljes összegét,

b) a gyermekotthonban lévõ gyermek (személy) után járó családi pótlék összegének 50%-át

gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán helyezi el. A szociális intézmény vezetõje a családi pótlék

teljes összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli és biztosítja a személyre szóló felhasználást.

A gyermekotthon vezetõje a családi pótlék összegének 50%-át az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli és

a gyermek teljes körû ellátásának kiegészítésére biztosítja a személyre szóló felhasználást.”

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény

25. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„66. § (1) Kötelezõ az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás (a településfejlesztési

koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) során. Nem kell elkészíteni

a hatástanulmányt, ha a helyi önkormányzat a településrendezési eljárás alá vont terület tekintetében tíz évnél nem
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régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, vagy a területre elkészített korábbi hatástanulmány alapján a rendezés alá

vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

(2) A hatóság – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – az engedélyezési eljárásban elõírhatja az

örökségvédelmi hatásvizsgálat elkészítését, feltéve, hogy az (1) bekezdés szerinti hatástanulmány alapján az eljárással

érintett terület örökségvédelmi szempontból érintett.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása

26. § (1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Alapprogram bevételei:)

„a) 2011. évtõl kezdõdõen a központi költségvetési támogatás összege a magánszemélyek jövedelemadójaként

ténylegesen befizetett összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek a tárgyévet

megelõzõ harmadik évben benyújtott, érvényes rendelkezõ nyilatkozatok alapján ténylegesen kiutalt

jövedelemadó-hányaddal megegyezõ összeg. Az Alapprogram központi költségvetési támogatási összege 2010.

évben 7000 millió forint;”

(2) Az NCA tv. a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § A 3. § (1) bekezdésének rendelkezésérõl eltérõen a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvény

által az Alapprogram számára biztosított forrásból az a civil szervezet jogosult támogatásra, amelyet a bíróság 2008.

december 31-éig nyilvántartásba vett, és a létesítõ okiratban foglalt tevékenységet ténylegesen folytatja.”

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

2003. évi LXXXVI. törvény módosítása

27. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

(a továbbiakban: Szht.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyû]

„a) gazdasági társaság, kivéve az Szt. 2. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti központi képzõhely és az Szt. 2. §

(5) bekezdésének a) és d) pontja szerint szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedõen

közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint az Ftv. 121. §-a szerinti intézményi társaság,”

(2) Az Szht. 9. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását megelõzõen az éves költségvetési törvényben meghatározott

„Szakképzési hozzájárulás” és „Szakképzési egyéb bevétel” elnevezésû eredeti bevételi elõirányzatok (a továbbiakban

együtt: bevételi elõirányzat) együttes összegét csökkenteni kell:]

„a) a költségvetési törvény által elõírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és

felnõttképzési intézkedésekre biztosított összeggel, valamint a Kormány által elrendelt szakképzéssel összefüggõ,

központi program teljesítését szolgáló elõirányzattal,”

(3) Az Szht. 14. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az alaprészbõl hozzájárulás biztosítható az európai uniós támogatással megvalósuló, a versenyképességet

elõsegítõ szakképzési és szakképzés-fejlesztési programokhoz.”

(4) Az Szht. a következõ 34. §-sal egészül ki:

„34. § (1) A 2009. évben kezdõdõ adóévet megelõzõ adóévekre szakképzési hozzájárulás alapjaként már figyelembe

vett bérköltséget, amelynek juttatása a 2008. évet követõ adóévben történik, a juttatás évére vonatkozó szakképzési

hozzájárulás-fizetési kötelezettség meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a 2009. január 1-jétõl juttatott jövedelmekre kell alkalmazni.”

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

28. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. §-ának (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítható az Új

Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó
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intézkedések – ideértve K+F nagy infrastruktúrák fejlesztését célzó beruházásokat – társfinanszírozása, hazai

– Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális fejlesztések visszatérítendõ támogatása, európai uniós

együttmûködés keretében megvalósuló – Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális beruházások vissza nem

térítendõ támogatása, az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvételhez kapcsolódó

befizetési kötelezettség.”

(2) Az Atv. 8. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés, továbbá

a (4) bekezdésben meghatározott jogcímek, feladatok éves támogatására együttesen a 2. § b) pontja szerinti tárgyévi

központi költségvetési támogatás 8%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor.”

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

29. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. §-a (2) bekezdésének da) alpontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(az érvényesség idõtartama,)

„da) amely alap- és középfokú végzettséggel rendelkezõ vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ fiatal

START-kártyája esetén két év, a felsõfokú végzettségû pályakezdõ fiatal START-kártyája esetén egy év, de legfeljebb

a kiállítás keltétõl az igénylõ huszonötödik életévének, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõ esetén

a harmincadik életévének betöltéséig terjedõ idõszak,”

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvény módosítása

30. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:

Ebktv.) a következõ új 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás – a külön jogszabályban meghatározott

szempontok figyelembevételével – öt évre szóló helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.

(2) A helyi esélyegyenlõségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok

oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérõl, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során

gondoskodni kell a helyi esélyegyenlõségi program és a helyi önkormányzat által készítendõ egyéb fejlesztési tervek,

koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlõségi terv összhangjáról.

(3) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

a) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését segítõ intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelõzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá

az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához

szükséges intézkedésekre,

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci hátrányait, illetve javítják

foglalkoztatási esélyeiket.

(4) A helyi esélyegyenlõségi program idõarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlõségi

programot felül kell vizsgálni.

(5) A helyi esélyegyenlõségi program elõkészítésébe, illetve (4) bekezdés szerinti áttekintésébe, valamint

felülvizsgálatába a külön jogszabály szerinti esélyegyenlõségi szakértõt be kell vonni. Az elfogadott helyi

esélyegyenlõségi programhoz, annak (4) bekezdés szerinti áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához csatolni kell az

elõkészítésben részt vevõ esélyegyenlõségi szakértõ véleményét. A véleményt a (8) bekezdés szerinti kérelemhez

csatolni kell.

(6) A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereibõl, az európai uniós

forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés

alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek

megfelelõ, hatályos helyi esélyegyenlõségi programmal rendelkezik.
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(7) A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ társulása az államháztartás alrendszereibõl, az európai

uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó helyi

önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi esélyegyenlõségi programmal

rendelkezik.

(8) A hatóság a polgármester, a megyei közgyûlés elnöke, illetve a többcélú kistérségi társulás esetében a társulási

tanács elnökének kérelmére megvizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás

rendelkezik-e az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi esélyegyenlõségi programmal, és ezt a tényt

a kérelem beérkezését követõ negyvenöt munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A hatóság a hatósági

bizonyítványokat a honlapján közzéteszi.

(9) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv az esélyegyenlõségi szakértõkrõl névjegyzéket vezet, amely tartalmazza

a szakértõ

a) családi és utónevét,

b) születési helyét, idejét, anyja nevét,

c) a szakértõi névjegyzékbe vételhez szükséges végzettséget igazoló irat kiállítóját, számát, keltét,

d) névjegyzékbe vételének és az onnan való törlésének idõpontját, a határozat számát,

e) szakértõi tevékenysége szünetelésének idõpontját,

f) elérhetõségi címét (postacímét, telefon-, telefaxszámát, e-mail címét).

(10) A névjegyzéket vezetõ szerv a (9) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a névjegyzékbõl való törlést

követõ öt teljes naptári évig kezelheti.

(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az (1) bekezdésben meghatározott

szempontokat, az esélyegyenlõségi szakértõ képesítési követelményeit, a névjegyzékbe vétel, illetve a névjegyzékbõl

való törlés szabályait, a szakértõi tevékenység szünetelésére vonatkozó szabályokat, valamint a névjegyzéket vezetõ

szerv kijelölését.”

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

31. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E fejezet alkalmazásában ajánlatkérõk:)

„b) az állam, az a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési szerv, részelõirányzatai terhére

lefolytatandó beszerzések tekintetében a központi költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti

egysége, a külön törvény alapján biztosított mûködési keret terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében az

országgyûlési képviselõcsoportok a fejezetet irányító szerv vezetõjének engedélyével, a Magyar Köztársaság

ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 18. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában, valamint (3) bekezdésében említett

szervek, továbbá az alaptevékenysége ellátásához szükséges beszerzések tekintetében az elkülönített állami pénzalap

kezelõje, a társadalombiztosítási költségvetési szerv;”

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

32. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény a következõ 78/A. §-sal egészül ki:

„78/A. § 2010-ben az elsõ helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérbõl és fizetésbõl élõk 2008. évi – a Központi

Statisztikai Hivatal által számított – országos szintû bruttó nominál átlagkeresetének megfelelõ összeg.”

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló

2004. évi CXXII. törvény módosítása

33. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:

Péptv.) 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A programban részt vevõ foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetõleg az Mt. rendelkezéseit

– a díjazásra és egyéb juttatásokra, valamint az illetmény- és elõmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével –

megfelelõen alkalmazni kell. A programban részt vevõt – a közszolgálati jogviszonyban állót kivéve – a számára

foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás, továbbá – ha
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a munkáltató a foglalkoztatottak részére egyébként ilyen juttatást biztosít – ruházati költségtérítés harminc százaléka

illeti meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban töltött idõ jogszerzõ idõnek számít, a jubileumi jutalom összegét

a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapulvételével kell megállapítani. A programban részt vevõt

– a közszolgálati jogviszonyban állót kivéve – utazási költségeinek megtérítése címén a havonta munkában töltött

munkanapokkal arányos juttatás illeti meg. A programban részt vevõ közszolgálati jogviszonyban állót a Ktv.-ben

meghatározott cafetéria-juttatás harminc százaléka illeti meg. Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elõ, a programban részt vevõt

a (4) bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg, melynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell

megfelelõen alkalmazni.”

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve

családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas

foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

34. § (1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását

követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi

CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 4/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következõk szerint:)

„a) alap- és középfokú végzettséggel rendelkezõ vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ fiatal

foglalkoztatásakor a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott

társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás elsõ évében a bruttó munkabér tíz százalékának,

második évében húsz százalékának megfelelõ, továbbá

b) felsõfokú végzettségû pályakezdõ fiatal foglalkoztatásakor a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott

társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás elsõ kilenc hónapjában a bruttó munkabér tíz

százalékának, azt követõ három hónapjában húsz százalékának megfelelõ fizetési kötelezettség.”

(2) A Pftv. 4/A. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:

„(2) A munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkezõ

vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ fiatal esetében legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér

(a továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsõfokú végzettségû pályakezdõ fiatal esetében a minimálbér kétszeres

összegének megfelelõ járulékalap után érvényesítheti.

(3) A munkaadó által az (1) bekezdés alapján befizetett összeget az állami adóhatóság a Tbj.-ben meghatározott

járulékmértékek arányában utalja át a Munkaerõpiaci Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási

Alap javára.”

(3) A Pftv. 8. §-a (3) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó a kedvezményes foglalkoztatás”

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény módosítása

35. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Ket.) 94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve

hatósági határozatban foglalt elõírásokat megsértette,

a) és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerû

állapot helyreállításával – újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül – orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél

figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább tizenöt munkanapos határidõ megállapításával, valamint

a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,

b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidõ eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása

kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást,
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c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem

rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkezõ hatóságot,

illetve fegyelmi, szabálysértési, büntetõ-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja a 13. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó jogszabályi

rendelkezés vagy az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget elõíró jogszabályi rendelkezésnek a 13. §

(2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti eljárásban megállapított megsértése esetén, valamint ha

a) az ügyben autonóm államigazgatási szerv jár el,

b) azt jogszabály – a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés

tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági határozat megsértése vagy az (1) bekezdés

a) pontja szerinti határidõ biztosítása az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát,

a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, közteherviselési kötelezettség teljesítését vagy harmadik

személy alapvetõ jogát közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,

c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége miatt egy

éven belül jogerõsen jogkövetkezményt állapított meg, vagy

d) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított

rendelkezés megsértése miatt egy éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el.

(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az ügyfél nevét,

b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhetõ azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél

esetén a természetes személyazonosító adatait,

c) a jogszabály vagy hatósági határozatban foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés

vagy hatósági határozatban foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése idõpontjának

a megjelölésével, és

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt

tartalmazó határozat jogerõre emelkedésének a napját.

(4) A hatóság a (3) bekezdésben meghatározott adatokat azok keletkezésétõl számított egy évig kezelheti.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján megkeresett szerv köteles a megkeresést érdemben – közigazgatási hatóság

esetén az (1) bekezdés alkalmazásával – megvizsgálni és saját intézkedésérõl vagy az ilyen intézkedés mellõzésének

okáról a megkeresõ hatóságot huszonkét munkanapon belül tájékoztatni.”

(2) A Ket. 174. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek, hogy rendeletben határozzák meg azon

jogszabályi rendelkezések körét, amelyek megsértése esetén a 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye.”

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

36. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló

2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25. §-a után kiegészül a következõ alcímmel és 25/A. §-sal:

„A gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások eljárási díjai
25/A. § (1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával,

a forgalomba hozatali engedély fenntartásával, a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatásával,

a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású termékek gyógyszerré történõ átminõsítésével, a párhuzamos importtal,

a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával, a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat alkalmazásával kapcsolatos

– a melléklet szerinti – engedélyezési, módosítási és egyéb eljárásokért – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az eljárás

lefolytatását, illetve az engedély kiadását kérelmezõ a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat

(a továbbiakban: díj), a forgalomba hozatali engedély fenntartásáért pedig évente a mellékletben meghatározott

fenntartási díjat köteles fizetni.

(2) A külön jogszabályban meghatározott nem kereskedelmi célú klinikai vizsgálat engedélyezése iránti eljárások

díjmentesek.

(3) A díjat a melléklet I., II. és III/A–G. pontjaiban felsorolt eljárások esetén klinikai vizsgálatonként és gyógyszerenként

kell megfizetni.
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(4) A melléklet szerinti díj megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) amennyiben hasonszenvi gyógyszer hasonszenvi komponensen kívül nem hasonszenvi (allopátiás) komponenst is

tartalmaz, a készítmény – készítési módjától függetlenül – nem számít hasonszenvinek, így az allopátiás szerekre

vonatkozó gyógyszer forgalomba hozatali engedélyezési díjakat kell érvényesíteni,

b) amennyiben hasonszenvinek jelzett és ilyen eljárással készült gyógyszer terápiás hatásra való hivatkozással kerül

forgalomba, úgy a díjfizetés szempontjából a nem hasonszenvi gyógyszerekkel azonos megítélés alá esik.

(5) Az (1) bekezdés szerint kiadott engedély adataiban, továbbá az egyes gyógyszerek forgalomba hozatali

engedélyének adataiban bekövetkezett változás miatti minden egyes önálló, más módosítással össze nem függõ

módosítási kérelem – gyógyszerenként, azaz gyógyszerformánként vagy hatáserõsségenként – külön eljárási

díj-köteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több gyógyszerre vonatkozóan csoportosítva

egyidejûleg nyújtják be. A klinikai vizsgálat engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály

szerinti, egymással össze nem függõ tartalmi módosítás iránti kérelem külön eljárási díj köteles, függetlenül attól, hogy

a kérelmet egyedileg vagy több klinikai vizsgálatra vonatkozóan csoportosítva egyidejûleg nyújtják be.

(6) A díjat a kérelem benyújtásakor, az évenkénti fenntartási díjat a tárgyév január hó 31-ig kell a külön jogszabályban

meghatározott módon a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére megfizetni.

(7) A befizetett díj – a külön jogszabályban foglaltak kivételével – a gyógyszerészeti államigazgatási szerv bevétele, és

azok nyilvántartására, elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó költségvetés alapján gazdálkodó szervek

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló hatályos jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

(8) A díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §

(2)–(3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek tekintetében az Itv. 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában,

valamint 31. § (8) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon

díjat kell érteni.”

(2) A Gytv. 32. §-a kiegészül a következõ (10) bekezdéssel:

„(10) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy a 25/A. § szerinti díj kezelésére és nyilvántartására

vonatkozó szabályokat – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg.”

(3) A Gytv. kiegészül az e törvény 2. számú melléklete szerinti 1. számú melléklettel.

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

37. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következõ 163/A. §-sal egészül ki:

„163/A. § (1) A 2010. évi költségvetési évre vonatkozóan a 127. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés

a felsõoktatás támogatási összegének megállapítására, éves növekményére vonatkozóan nem alkalmazható.

(2) 2010-ben a képzési normatíva éves összegének megállapításakor a 130. § (3) bekezdés rendelkezéseitõl, illetve

a 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérve az egyes finanszírozási csoportok szorzószámait – az alapképzés elsõ

finanszírozási csoportjának kivételével – a Kormány legfeljebb húsz százalékos mértékben módosíthatja.”

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény módosítása

38. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi

LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) mûködésére

a Ptk. alapítványra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:]

„c) A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió

forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat

kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha

– azt törvény vagy kormányrendelet lehetõvé teszi és

– pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.”
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A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

39. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) 39. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár mûködtetésére jogosult negyedéves árréstömege

a) 10 000 001 és 11 000 000 Ft között van, a befizetendõ összeg a negyedéves árréstömeg 1,5%-a,

b) 11 000 001 és 12 500 000 forint között van, a befizetendõ összeg 165 000 Ft és a 11 000 000 Ft feletti rész 2,5%-ának

együttes összege,

c) 12 500 001 Ft és 15 000 000 Ft között van, a befizetendõ összeg 202 500 Ft és a 12 500 000 feletti rész 4%-ának

együttes összege,

d) 15 000 000 Ft felett van, a befizetendõ összeg 302 500 Ft és a 15 000 000 feletti összeg 6%-ának együttes összege.”

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

40. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142. §-a a következõ (14) és

(15) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az Szt. általános szabályaitól eltérõen a (2) bekezdés szerinti rendeletben rögzített éves árkorrekciós

mechanizmus alapján keletkezõ, az átviteli rendszerirányítónak járó, a következõ évek díjaiban elismerendõ

különbözeteket az átviteli rendszerirányító köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív idõbeli elhatárolásként

szerepeltetni, köteles továbbá az átviteli rendszerirányító éves beszámolójának mérlegében az átviteli

rendszerirányítótól a következõ évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztezõ aukcióból származó

bevételeinek a tárgyévi, az átviteli-rendszerirányítási díjban a következõ évben figyelembe vett bevételeivel együtt

passzív idõbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az ebben a bekezdésben foglaltak alapján elkészített beszámoló

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában a számvitelrõl

szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minõsül.

(15) A (2) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott az átviteli rendszerirányító átviteli rendszerirányítási díjból

származó bevételének az elosztók között megosztott része árengedménynek minõsül. A megosztott részre az

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében

meghatározottak alkalmazandók.”

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

41. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Átv.) 6. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács hatáskörébe tartozik:)

„a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos – állami tulajdonú termõföldek

esetén a külön törvény szerinti földbirtok-politikai irányelveket is figyelembe vevõ – középtávú stratégiára vonatkozó

javaslat kialakítása,

b) az a) pont szerinti javaslatnak – a Kormány elé terjesztése érdekében – az állami vagyon felügyeletéért felelõs

miniszter részére történõ megküldése, majd annak elfogadását követõen a végrehajtás szervezése, irányítása,”

(2) Az Átv. 6. §-a (2) bekezdésének j)–k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács hatáskörébe tartozik:)

„j) döntés az MNV Zrt. által, az állami vagyon hasznosításával kapcsolatosan kötendõ szerzõdést biztosító

mellékkötelezettségek vállalásáról, vagy más biztosíték nyújtásáról,

k) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó – a c)–j) pontok hatálya alá nem

tartozó – egyéb kötelezettségvállalásról való döntés,”

(3) Az Átv. 6. §-a (2) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács hatáskörébe tartozik:)

„q) az MNV Zrt. üzleti tervének, a számviteli törvény szerinti beszámolójának, valamint a rábízott vagyonról szóló éves

beszámolójának és vagyonkezelési tervének elkészítése,”
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(4) Az Átv. 6. §-a (2) bekezdésének s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács hatáskörébe tartozik:)

„s) jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos döntés”

(5) Az Átv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a Tanács mûködésérõl és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról évente, a tárgyévet követõ év

szeptember 30. napjáig beszámol az Országgyûlésnek.”

(6) Az Átv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Ellenõrzõ Bizottság tagjává az országgyûlési képviselõcsoportok jelöltjei közül képviselõcsoportonként

egy-egy személyt, továbbá az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban: OÉT) munkáltatói és munkavállalói

oldalának javaslatára egy-egy személyt a miniszterelnök nevez ki. A jelölési joggal rendelkezõ képviselõcsoport

megszûnése esetén – ide nem értve az általános országgyûlési képviselõi választást követõen ismételten

megalakításra kerülõ képviselõcsoportot – az általa jelölt tagot a miniszterelnök visszahívja. Az újonnan alakult

országgyûlési képviselõcsoportot a jelölés joga megalakulásától megilleti, ilyen esetben az Ellenõrzõ Bizottság

létszáma átmenetileg – a (4) bekezdés szerinti valamely tag megbízatásának lejártáig – a tizenegy fõt meghaladhatja.”

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

42. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 82. §-ának (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka.”

(2) Az Áfa tv. 3. számú melléklete az e törvény 3. számú melléklete szerint módosul.

A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

43. § A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 23. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A járulék negyedét kell fizetni, ha a belterületbe vonást a helyi önkormányzat legalább tizenöt új munkahely

megteremtését eredményezõ beruházás megvalósulása érdekében kezdeményezi.”

A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

44. § (1) A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„3. § A központi költségvetés a lakossági távhõfogyasztók számára a távhõszolgáltatás igénybevételéhez

– a távhõfogyasztás szabályozhatóságának és mérhetõségének általánossá válásáig fennálló versenyhátrány

csökkentése érdekében –, valamint a lakossági vezetékes gázfogyasztók számára a gázszolgáltatás igénybevételéhez

külön jogszabályban meghatározottak szerint, a fogyasztó jövedelmi helyzetére figyelemmel differenciált összegû

támogatást nyújt.”

(2) A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„16. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a távhõt felhasználó lakóépületek és lakások felújításához nyújtandó támogatás,

b) a lakossági távhõfogyasztók számára a távhõszolgáltatás, a lakossági vezetékes gázfogyasztók számára

a gázszolgáltatás igénybevételéhez nyújtandó támogatás

szabályait.”

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény módosítása

45. § (1) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kszjtv.) 8. §-a

(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„c) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve:

ca) a helyi önkormányzat által alapított (irányított) költségvetési szerv esetén a képviselõ-testület (közgyûlés),
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cb) a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás által alapított (irányított) költségvetési

szerv esetén a társulási tanács,

cc) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8–9. §-ában foglaltak

szerinti közös fenntartás, egyes alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban megjelölt – ennek

hiánya esetén a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat képviselõ-testülete;”

(2) A Kszjtv. 8. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„f) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetõje:

fa) a helyi önkormányzat által alapított (irányított) költségvetési szerv esetén a polgármester, fõpolgármester, megyei

közgyûlés elnöke,

fb) a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás által alapított (irányított) költségvetési

szerv esetén a társulási tanács elnöke,

fc) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8–9. §-ában foglaltak

szerinti közös fenntartás, egyes alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban megjelölt – ennek

hiánya esetén a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat polgármestere, fõpolgármestere, megyei

közgyûlésének elnöke;”

Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

46. § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 82. §-ának (7) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az erdõvédelmi járulék a költségvetési törvény szerinti központosított bevétel.”

(2) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 110. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„110. § Az erdõgazdálkodási bírság és az erdõvédelmi bírság a költségvetési törvény szerinti központosított bevétel.”

A közlekedéssel összefüggõ egyes törvények módosítása

47. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A típusvizsgálat során – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a közlekedési hatóság által

engedélyezett tanúsító szervezet (a továbbiakban: típusvizsgáló) mûködik közre a tényállás tisztázásában.

(2) A jármû idõszakos vizsgálata és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálata során – a miniszter rendeletében

meghatározott esetben – a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (a továbbiakban: vizsgáló

állomás) mûködik közre a tényállás tisztázásában.

(3) A típusvizsgálóra és a vizsgáló állomásra vonatkozó követelményeket, valamint a tanúsítási tevékenységükre

vonatkozó szabályokat a miniszter, a típusvizsgáló és vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás részletes

szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal

helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerzõdést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges

feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közremûködésre.

(5) A vizsgáló állomás tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait a közlekedési hatóság látja el.”

(2) A Kkt. 27. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § (1) A jármûjavítási és karbantartási, valamint a bontási tevékenység (a továbbiakban együtt: jármûfenntartó

tevékenység) végzésének feltételeit, a javításhoz, karbantartáshoz, illetve a bontáshoz szükséges eszközöket,

berendezéseket és alkalmazott technológiákat, illetõleg a jármûjavításhoz felhasznált alkatrészekre, felszerelésekre,

tartozékokra, valamint a tüzelõ- és kenõanyagokra vonatkozó minõségi követelményeket a miniszter rendelete

határozza meg.

(2) Aki jármûfenntartó tevékenységet kíván folytatni, köteles e szándékát a közlekedési hatóságnak bejelenteni.

(3) A (2) bekezdést a szolgáltatásnak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történõ ellátására is alkalmazni

kell.

(4) A hulladékká vált jármû bontását a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelési tevékenység

végzésére jogosító engedéllyel is rendelkezõ jármûfenntartó (a továbbiakban: regisztrált bontó-hulladékkezelõ)
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végezheti. A (2) bekezdés szerinti bejelentést a veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése iránti

kérelemmel egyidejûleg a környezetvédelmi hatóságnál is meg lehet tenni, amely a bejelentést haladéktalanul

továbbítja a közlekedési hatósághoz.

(5) A hulladékká vált jármû bontásához a jármû tulajdonosának kérelmére a közlekedési hatóság által kiadott egyedi

engedély szükséges. A regisztrált bontó-hulladékkezelõ – a közlekedési hatósággal kötött megbízási szerzõdés

alapján – a bontási engedély kiadását megelõzõ vizsgálatban közremûködik.

(6) A jármûfenntartó tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait a közlekedési hatóság látja el.”

(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontjának 10. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép és az a) pont a következõ

24. alponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

„10. a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a típusvizsgálóval kötendõ hatósági szerzõdés

tartalmát,”

„24. a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a vizsgáló állomással kötendõ hatósági

szerzõdés tartalmát,”

[rendeletben állapítsa meg.]

(4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]

„14. a jármûfenntartó tevékenység végzésének feltételeit, a szükséges eszközöket, berendezéseket és alkalmazott

technológiákat, illetõleg a jármûjavításhoz felhasznált alkatrészekre, felszerelésekre, tartozékokra, tüzelõ- és

kenõanyagokra vonatkozó minõségi követelményeket, továbbá a jármûfenntartó tevékenység bejelentésének és

a jármûfenntartó tevékenységet folytatók nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát,

valamint a nyilvántartás vezetésének eljárási szabályait,”

[rendeletben állapítsa meg.]

(5) Hatályát veszti a Kkt. 24. § (3)–(5) bekezdése, valamint 28. § (2) bekezdése.

48. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 14. § (2) bekezdés

e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartót értesíti:]

„e) a közlekedési hatóság a jármûvezetõnek a 8. § a)–d), az e) pontban meghatározott pályaalkalmasságára és

utánképzésére vonatkozó, továbbá a k) és l) pontjaiban, valamint a jármû típus-, illetve mûszaki vizsgálatát követõen

a 9. § (2) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban meghatározott adatairól;”

(2) A Kknyt. 33. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nyilvántartásba bejegyzett jármû eladójának és a jármû új tulajdonosának a tulajdonjog, illetve az üzembentartó

személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejû magánokirattal kell teljesíteni, amelynek – a közlekedési

igazgatási eljárásban való felhasználhatóságához szükséges – kötelezõ tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja

meg.”

(3) A Kknyt. 33/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ 33/B. §-sal egészül ki:

„33/A. § (1) A jármû elõzetes eredetiségvizsgálata során a 9/B. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott adatok

igazolása tekintetében a tényállás tisztázásában – a Kormány által rendeletben meghatározott esetben –

a kormányrendeletben kijelölt engedélyezõ hatóság által engedélyezett tanúsító szervezetek (a továbbiakban:

közremûködõ) közremûködnek.

(2) Az engedélyezési eljárásban a kormányrendeletben kijelölt engedélyezõ hatóság határozathozatal helyett

a közremûködõvel hatósági szerzõdést köt az elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek

biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közremûködésre.

(3) A közremûködõ a tanúsítói tevékenységét kizárólag a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek

megfelelõ

a) vizsgáló állomáson,

b) olyan – a nyilvántartónak a közremûködõ által bejelentett, a közremûködõvel munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – nagykorú adminisztrátor és vizsgáló (a továbbiakban együtt:

vizsgáló) útján végezheti, aki büntetlen elõéletû, nem áll az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárásában a vizsgálói

tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakmai

képesítéssel, továbbá teljesíti a kormányrendeletben meghatározott továbbképzést.
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bejelentésben meg kell jelölni a vizsgáló természetes

személyazonosító adatait, a közremûködõ és a vizsgáló közötti jogviszonyt, a kormányrendeletben meghatározott

képzettségi követelményeknek való megfelelést igazoló okirat számát. A nyilvántartó a bejelentést követõen

a vizsgáló számára jogosultság-azonosítót képez, és azt haladéktalanul közli a közremûködõvel.

(5) A nyilvántartó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben

meghatározottakon túl a közremûködõkrõl vezetett nyilvántartásban nyilvántartja a közremûködõ által bejelentett

vizsgáló természetes személyazonosító adatait, valamint a vizsgálói jogosultságára vonatkozó adatokat.

33/B. § (1) A nyilvántartó a büntetõeljárás jogerõs lezárásáig vagy annak megszüntetéséig felfüggeszti a vizsgálónak

a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha vele szemben a közélet tisztasága elleni, a közbizalom elleni vagy

vagyon elleni bûncselekmény miatt büntetõeljárás indult.

(2) A nyilvántartó a vizsgálói tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében

ellenõrzi azt is, hogy a vizsgáló büntetlen elõéletû és nem áll a vizsgálói tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás

vagy az (1) bekezdés szerinti büntetõeljárás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a nyilvántartó adatot

igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ

büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a közúti közlekedési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól

eltiltás vagy az (1) bekezdés szerinti büntetõeljárás hatálya alatt áll-e.

(3) A nyilvántartó a vizsgáló (2) bekezdés szerinti személyes adatait a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy a vizsgálói

tevékenység megtiltásáról szóló döntés jogerõre emelkedéséig kezeli.”

(3) A Kknyt. a következõ 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § Felhatalmazás kap a Kormány, hogy

a) az elõzetes eredetiségvizsgálati eljárás, a közremûködõ engedélyezésére irányuló eljárás, valamint a vizsgáló

bejelentésének részletes szabályait, és a közremûködõvel kötendõ hatósági szerzõdés tartalmát,

b) a nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének változását igazoló teljes

bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságához szükséges kötelezõ

tartalmi elemeit,

c) a közlekedési igazgatási eljárásban a közremûködõ hatóságok körét, feladatait és a közremûködõ hatóságra

vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint

d) a közremûködõk nyilvántartása személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésének

részletes szabályait, a közremûködõre, a vizsgáló állomásra és a vizsgálóra vonatkozó követelményeket, az elõzetes

eredetiségvizsgálati eljárásban alkalmazható vizsgálati módszert, valamint a vizsgáló képzésének és

továbbképzésének szabályait

rendeletben állapítsa meg.”

(4) A Kknyt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában az „ellenõrzi” szövegrész helyébe az „ellátja” szöveg, az

„eredetiségvizsgálatában” szövegrész helyébe az „eredetiségvizsgálata során a tényállás felderítésében” szöveg,

a „vizsgáló állomások tevékenységét” szövegrész helyébe a „tanúsító szervezetek, valamint az adminisztrátorok és

a vizsgálók tekintetében a szolgáltatás felügyeletét” szöveg, 33. § (4) bekezdésében az „a jármû üzemben tartója

a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének önhibájából nem tett eleget,” szövegrész helyébe

a „meghatározott kötelezettségének önhibájából nem tett eleget, és a késedelmes teljesítéssel egyidejûleg

a mulasztást nem igazolja,” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a Kknyt. 3. §-ában az „és a történeti állomány” szövegrész, 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „az

f) pontban meghatározott közremûködõk igénybevételével” szövegrész, 16. § (2) bekezdésében a „ , valamint

a történeti állományból” szövegrész, valamint a 42. § c) pontja.

49. § (1) A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 5. §-a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Nyilvántartót az (1) bekezdés l) pontjában megjelölt adatokról az utánképzésrõl szóló igazolás kiadására

jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóság az igazolás kiállítását követõ három munkanapon belül

értesíti.”

(2) A Kpt. 5. § (3) bekezdésében a „j)–l)” szövegrész helyébe a „j)–k)” szöveg lép, 8. § (1) bekezdésében az „igazolja, hogy”

szövegrész hatályát veszti.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

50. § (1) Ez a törvény – a (2)–(13) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba

a) e törvény 4. §-ával megállapított Szt. 132. §-a (1) bekezdésének p) pontja, 14. §-ának (1) bekezdésével

megállapított Szftv. 4. §-ának (3) bekezdése, 20. §-ával megállapított Tny. 38. §-ának (3) bekezdése, 93. §-ának

(5) bekezdése, 26. §-ával megállapított NCA tv. 16. §-a, e törvény 52. §-ának (6) bekezdése, 52. §-ának

(15) bekezdése, 52. §-ának (22) bekezdése, 52. §-ának (23)–(24) bekezdése, 52. §-ának (26)–(27) bekezdése, 53. §-a,

valamint 55. §-a,

b) e törvény 52. §-ának (28) bekezdése.

(3) E törvény 2. §-ával megállapított Áht. 15/D. §-a, e törvény 28. §-a, és 51. §-ának (8) bekezdése a törvény kihirdetését

követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(4) E törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított Kt. 24. §-ának (1) bekezdése és a 6. § (9) bekezdésével megállapított Kt.

117. § (1) bekezdésének b)–c) pontja 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 2. §-ával megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdésének a) pontja 2010. január 2-án lép hatályba.

(6) E törvény 4. §-ával megállapított Szt. 20/C. §-a 2010. október 1-jén lép hatályba.

(7) A Ktv. 31. §-a (2) bekezdésének e törvény 1. §-ával történõ módosítása 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) E törvény 30. §-a és 51. § (10) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy

a) az Ebktv. 63/A. § (5) bekezdését a külön jogszabály szerint leghátrányosabb helyzetû kistérségekben levõ,

valamint a húszezer lakos feletti települések esetében 2010. május 1-tõl, egyéb települések esetében 2011. január

1-tõl kell alkalmazni,

b) az Ebktv. 63/A. § (6)–(7) bekezdését a 2010. július 1-jét követõen meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

(9) E törvény 4. § (3) bekezdése, valamint 55. § (2)–(3) bekezdése 2009. november 15-én lép hatályba.

(10) E törvény 42. §-a és 3. számú melléklete

a) az azt követõ második napon, de legkorábban 2010. január 1. napján lépnek hatályba, amikor az Európai Bizottság

olyan határozatot hoz, hogy a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt rendelkezés tekintetében nem áll fenn

a verseny torzulásának veszélye, vagy

b) 2010. január 15. napján lépnek hatályba, feltéve, hogy a határozat meghozatalára nyitva álló határidõ eltelt

anélkül, hogy az Európai Bizottság határozatot hozott volna.

(11) Az adópolitikáért felelõs miniszter a (10) bekezdésben meghatározott tényt és idõpontját – annak ismertté válását

követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

(12) E törvény 54. § (10) bekezdése 2009. december 30-án lép hatályba.

(13) A 21. § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

51. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-ának (4) bekezdése,

b) a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 236. §-a,

c) a Ktv. 49/G. §-a, valamint a 49/H. §-a (1) bekezdésének a), e) és i) pontja, továbbá 49/H. §-ának (2) bekezdése,

d) az Áht. 33. §-ának (2) bekezdése, 33/A. §-ának (7)–(9) bekezdése, 86. §-a (9) bekezdésének elsõ mondata,

96. §-ának (3) bekezdése, 101. §-ának (11) bekezdése, 100/K. §-ának (3) bekezdése, 100/L. §-ának (6) bekezdése,

100/M. §-ának (4)–(6) bekezdése, 124. § (2) bekezdésének n), p), s), zsd) pontja, valamint b) pontjában

a „nyilvántartásának,” szövegrész; 124. § (4) bekezdésének f), i), j) pontja,

e) az Üsztv. 50/B. §-a, 50/C. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „beiskolázási” szövegrész, 50/C. §-a

(1) bekezdésének e)–f) és h) pontja, valamint 93. § d) pontja,

f) az Iasz. 120. §-a, 121. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „beiskolázási” szövegrész, valamint 121. §-a

(1) bekezdésének e)–f) és h) pontja,

g) a Ktv. 30/B. §-ának (3) bekezdése és 30/B. §-ának (11) bekezdése,

h) a Kt. 82. §-ának (4) bekezdése,

i) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. cím 1. a) pontja,
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j) az Átv. 6. §-a (2) bekezdésének t) pontja,

k) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. §-a

(3) bekezdésének i) pontjában „az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerében” szövegrész, valamint az

5. §-a (3) bekezdésének i) pontjában „az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerében” szövegrész,

l) a Tny. 97. §-ának (6) bekezdése,

m) a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy”

szövegrész.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Bjt. 118. §-a, valamint a 119. § (1) bekezdés d) pontjában

a „beiskolázási” szövegrész, továbbá e)–f) és h) pontja.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Cct.

a) 7. §-ának (2) bekezdése;

b) 8. §-ának (6) bekezdése;

c) 14. §-ának (14) bekezdése;

d) 16. §-ának (4) bekezdése.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Szt.

a) 37/C. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata,

b) 37/E. §-a,

c) 37/F. §-ának (3) bekezdése,

d) 57. §-ának (4) bekezdése,

e) 58/A. §-ának (2) bekezdése,

f) 68/B. §-ának (3) bekezdésében a „–119/D” szövegrész,

g) 86. §-ának (3) bekezdése,

h) 92/C. §-ának (2)–(4) bekezdése és (5) bekezdésének a) pontja,

i) 99/C. §-ának (5) bekezdése,

j) 114. §-a (3) bekezdése b) pontjában a „(119/C. §)” szövegrész,

k) 115. §-a (1) bekezdésének második mondata,

l) 117. §-ának (2) bekezdésében az „– idõsotthoni ellátás esetében a 119/C. § (3) bekezdése szerinti

jövedelemigazolásban meghatározott –” szövegrész,

m) 119/D. §-a.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Gytv.

a) 3. § (7) bekezdése,

b) 4. § (13) bekezdése,

c) 5. §-ának (8) bekezdése,

d) 11. §-ának (5) bekezdése,

e) 32. §-a (6) bekezdésének b) és c) pontja,

f) 32. §-a (6) bekezdésének a) pontjában „az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekkel, továbbá” szövegrész.

(6) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Kt. 81. § (12) bekezdésének harmadik-negyedik mondata,

95/A. §-ának (11) bekezdése, a 101. §-a (7) bekezdésének második mondata, a 118. § (9) bekezdésébõl „ – az átengedett

és saját bevételeibõl –” szöveg, valamint az „illetve az átengedett bevételeit” szöveg és az „, a kiegészítõ támogatás

összegével csökkenteni kell” szöveg, a 120. §-ának (2) bekezdésének a) pontjában az „a pedagógiai szakszolgálatot

nyújtó intézmény” szöveg, továbbá a 2. számú mellékletének, „A pedagógusigazolvány” alcím második és

hatodik-nyolcadik mondata.

(7) 2010. december 31-én hatályát veszti

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 78/A. §-a,

b) az NCA tv. 16. §-a.

(8) A 2009. december 31-én az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény

47. §-ának a) pontja hatályát veszti.

(9) Hatályát veszti a Ktv. 21. § (4) bekezdése, 30/B. § (1) bekezdésében a „ , valamint a (3) bekezdésben meghatározott

címadományozási juttatás kifizetésére” szövegrész, (5) bekezdésében az „és a címadományozási juttatásra”

szövegrész, (6) bekezdésében az „és az a) pontban foglalt esetet kivéve a (3) bekezdésben meghatározott

címadományozási juttatásra jogosult” szövegrész, (11) bekezdése, a 71. § (2) bekezdés a) pontjában a „119/A. §-át,”

szövegrész, 80. § (8) bekezdésében az „ , illetve az ideiglenes külföldi kiküldetésen lévõ köztisztviselõk napidíjának
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összegét és azok” szövegrész, 3. számú melléklet IX. pontjában az „(a köztisztviselõ bejelentése gazdasági társaságnál

vezetõ tisztségviselõi, illetve felügyelõ bizottsági tagságával kapcsolatos megbízásáról)” szövegrész.

(10) 2010. május 1-jén hatályát veszti az Ebktv. 63. §-ának (5) bekezdése.

(11) Az Áfa tv. e törvény 42. §-ával és 3. számú mellékletével megállapított rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejûleg

az Áfa tv. 3/A. számú melléklete II. részének 1. pontja hatályát veszti, egyidejûleg a 2. pont számozása 1. pontra változik.

Módosító rendelkezések

52. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt.

a) 37/A. §-ának (3) bekezdésében a „kincstárnak” szövegrész helyébe a „kincstárnak, valamint az állami

foglalkoztatási szervnek” szövegrész,

b) 37/B. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „biztosítani,” szövegrész helyébe a „biztosítani, vagy” szövegrész,

c) 65/F. §-ának (1) bekezdésében az „ellátottak” szövegrész helyébe az „ellátottak – ide nem értve az idõs

személyeket –” szövegrész,

d) 115. §-ának (9) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe az „április” szövegrész,

e) 116. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott”

szövegrész helyébe a „családban egy fõre jutó” szövegrész,

f) 116. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „30” szövegrész, b) pontjában a „20”

szövegrész helyébe a „25” szövegrész,

g) 119. §-ának (2) bekezdésében a „119/D. § (1)” szövegrész helyébe a „119/C. § (5)” szövegrész

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kt. 81. § (13) bekezdésének utolsó mondatában a „118. § (9) bekezdése”

szöveg helyébe a „118. § (9)–(10) bekezdése” szöveg, a 101. §-át megelõzõ alcímben a „vizsgáztatási névjegyzék”

szöveg helyébe a „vizsgaelnöki névjegyzék” szöveg, a 101. §-ának (6) és (10) bekezdésében az „Országos vizsgáztatási

névjegyzékbõl” szöveg helyébe az „Országos vizsgaelnöki névjegyzék” szöveg, a 102. § (11) bekezdésében a „március

utolsó munkanapjáig” szöveg helyébe a „május 15-ig” szöveg, a 118. §-ának (9) bekezdése második mondatában

a „harmadik” szöveg helyébe „ötödik” szöveg lép, a 131. §-ának (5) bekezdés c) pontjában a „vizsgáztatási” szöveg

helyébe a „vizsgaelnöki” szöveg, a 132. §-ának (6) bekezdésében a „2010. augusztus 31-éig” szöveg helyébe a „2011.

augusztus 31-éig” szöveg, a 133. § (2) bekezdésében a „2010/2011” szöveg helyébe a „2012/2013” szöveg, a 133. §

(6) bekezdésében a „2010/2011” szöveg helyébe a „2012/2013” szöveg lép. Az „Országos vizsgaelnöki névjegyzék”

változatlan formában és idõpontig tartalmazza mindazok nevét, akik az Országos vizsgáztatási névjegyzéken

szerepeltek.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gyvt.

a) 148. §-a (5) bekezdésének ac) alpontjában az „1–6. évfolyamon” szövegrész helyébe az „1–7. évfolyamon”

szövegrész,

b) 149. §-ának (1) bekezdésében a „családi napközi, valamint házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „családi

napközi, családi gyermekfelügyelet, valamint házi gyermekfelügyelet” szövegrész,

c) 149. §-ának (2) és (4) bekezdésében a „családi napközi, valamint a házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe

a „családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, valamint a házi gyermekfelügyelet” szövegrész

lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szht.

a) 4. § (8) bekezdésének elsõ mondatában a „bekezdés a)–c) pontjaiban” szövegrész helyébe a „bekezdésben”

szövegrész,

b) 4. § (8) bekezdésének utolsó mondatában az „a)–c) pontjaira” szövegrész helyébe a „szerinti” szövegrész,

c) 4. § (15) bekezdésében a „(12)” szövegrész helyébe a „(13)” szövegrész,

d) 4/F. § (1) bekezdésének második mondatában a „4–5.” szövegrész helyébe „4.” szövegrész

lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl

szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 1. §-a (2) bekezdésében az „együttesen alkotják az államháztartás

társadalombiztosítási alrendszerét” szövegrész helyébe „az államháztartás központi alrendszerének részei”

szövegrész, 4. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe „álláskeresési

támogatás” szövegrész, b) pontjának 6. alpontjában „a munkanélküli járadékból (segélybõl)” szövegrész helyébe „az

álláskeresési támogatásból” szövegrész, c) pontjának 3. alpontjában „Start-kártya kiegészítése” szövegrész helyébe
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„általi megtérítéseket” szövegrész, 6. alpontjában „fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai” szövegrész

helyébe „rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai” szövegrész, f) pontjának

2. alpontjában „magánnyugdíjpénztárba átlépõk” szövegrész helyébe „magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés”

szövegrész, 5. §-a (1) bekezdésének c) pontjában „gyógyfürdõ-szolgáltatást” szövegrész helyébe „gyógyfürdõ és

egyéb gyógyászati ellátást” szövegrész, (3) bekezdése c) pontjának 5. alpontjában „Start-kártya kiegészítését”

szövegrész helyébe „általi megtérítéseket” szövegrész, 10. § (1) bekezdésének b) pontjában „a társadalombiztosítási

alrendszeren” szövegrész helyébe „a társadalombiztosítás pénzügyi alapjain” szövegrész lép.

(6) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény

14. §-ának a) pontjában a „2009. december 31-ig,” szövegrész helyébe a „2010. december 31-ig” szövegrész lép.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Cct.

a) 1. § (4) bekezdésében a „kormányzati területfejlesztési feladatokért felelõs szerv és a szakminisztérium”

szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szövegrész lép,

b) 3. § (3) bekezdésében a „kormányzati területfejlesztési feladatokért felelõs szervnek” szövegrész helyébe a „helyi

önkormányzatokért felelõs miniszternek” szövegrész lép,

c) 4. § (2) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe a „8” szövegrész lép,

d) 11. § (6) bekezdésének a) pontjában, a 14. § (15) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a „területfejlesztésért és

területrendezésért” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért” szövegrész lép.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) az Áht. 18/B. §-ának (9) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,

b) az Áht. 18/C. §-ának (7) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,

c) az Áht. 86/B. § (4) bekezdésének b) pontjában „az adott alrendszerbõl” szövegrész helyébe „a

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból” szöveg,

d) az Áht. 86/H. §-ának (1) bekezdésében az „alrendszeréhez” szövegrész helyébe „pénzügyi alapjaihoz” szöveg,

e) az Áht. 100/B. § (1) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban” szöveg,

f) az Áht. 100/J. § (4) bekezdésében a „maradványa (eredménye)” szövegrész helyébe a „maradványából

(eredményébõl)” szöveg, valamint a „bevétele” szövegrész helyébe a „bevételébõl szerzett vagyon, vagyoni

értékû jog” szöveg,

g) az Áht. 100/L. § (3) bekezdésének a) pontjában a „döntése” szövegrész helyébe az „elõzetes engedélye” szöveg,

h) az Áht. 100/L. § (7) bekezdésében a „közbeszerzési eljárás eredményeként” szövegrész helyébe

a „közbeszerzésekrõl szóló törvényben foglaltak szerint lefolytatott beszerzésbõl származó” szöveg,

i) az Áht. 100/P. § (6) bekezdésében a „felszámolási eljárás során” szövegrész helyébe a „végelszámolási vagy

a felszámolási eljárás során” szöveg,

j) az Áht. 102. § (12) bekezdésének c) pontjában a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „külön

jogszabályban” szöveg,

k) a Kszjtv. 3. §-ának (3) bekezdésében a „csak közszolgáltató költségvetési szervet alapíthat” szövegrész helyébe

a „– ha törvény eltérõen nem rendelkezik – csak közszolgáltató költségvetési szervet alapíthat” szöveg

lép.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Áht. 121/C. §-a (5) bekezdésének a) pontjában a „hiányát,” szövegrész

helyébe a „hiányát, továbbá aki a (10) bekezdésben elõírt vizsgakötelezettséget nem teljesíti;” szöveg, 121/C. §-ának

(10) bekezdésében a „venni.” szövegrész helyébe a „venni, és külön jogszabályban elõírt esetekben vizsgát tenni.”

szöveg lép.

(10) A Ktv. 49/H. §-ának (3) bekezdésében az „A (2) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével a” szövegrész

helyébe az „Az (1) bekezdésben foglalt” szöveg lép.

(11) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény

III. melléklet Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontjának Frissítés oszlopában a „Negyedévente” szövegrész helyébe a „A

döntés meghozatalát követõ hatvanadik napig” szövegrész lép.

(12) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Tny.:

a) 54. §-ának (3) bekezdésében az „unokának” szövegrész helyébe az „unokának (ideértve a dédunokát és ükunokát

is)” szövegrész;

b) 81. §-ának (2) bekezdésében „a 88. § szerint megtérítésre kötelezett” szövegrész helyébe „a 88. § szerint

megtérítésre kötelezett, tovább a 91. § szerinti mulasztási bírságra kötelezett” szövegrész;
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c) 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „szolgálati idõre és a nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset

meghatározására, továbbá a rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe „nyugellátás” szövegrész

lép.

(13) E törvény kihirdetésével egyidejûleg a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

71. §-ának (3) bekezdésében „a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe „az egészségbiztosító”

szövegrész lép.

(14) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kulturális tv. 6/A. §-ában az „irányítását és felügyeletét” szövegrész helyébe

az „irányítását” szövegrész, 43. §-ának (2) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „irányító” szövegrész,

43. §-ának (4) bekezdésében a „felügyeletet ellátó” szövegrész helyébe az „irányítási jogot gyakorló” szövegrész, a 44. §

(3) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „irányítási” szövegrész, a 2. számú mellékletében

a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „irányító” szövegrész lép.

(15) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében a „behajtásra elõírni nem kell.” szövegrész helyébe a „behajtásra elõírni nem kell,

kivéve ha törvény ennél alacsonyabb összeget állapít meg.” szövegrész lép.

(16) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Áht.-nak a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl

szóló 2008. évi LXXV. törvénnyel megállapított 8/B. §-ának jelölése 8/C. §-ra változik.

(17) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 8. §-ának (5) bekezdése a „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes

kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/A-B. §-ának, illetve az

országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10. §-ának alkalmazása során 2010. december

31-ig a Tny.-nek az e törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott idõpontig hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni,

illetve öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnak a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve az

elõrehozott, valamint a korkedvezménnyel csökkentett, az érintettre irányadó korhatárt kell tekinteni.” szövegrésszel

egészül ki.

(18) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi

IV. törvény 41/A. §-ának (2) bekezdésében a „közhasznú” szövegrész helyébe a „közhasznú és a közcélú” szöveg lép.

(19) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv. 31. § (15) bekezdésében és a kormányzati szervezetalakítással

összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 174. § (5) bekezdésében a „– Miniszterelnöki Hivatal

esetében kormány-fõtanácsadói címet –” szövegrész helyébe a „– Miniszterelnöki Hivatal esetében

kormány-fõtanácsadói megbízást és szakmai fõtanácsadói címet –” szöveg, a 32. § (2) bekezdés harmadik

mondatában az „Az e munkakörben” szövegrész helyébe az „A fõtanácsadói vagy tanácsadói munkakörben” szöveg,

72. § (7) bekezdésében a „valamint államigazgatási munkaviszonyban töltött idõt” szövegrész helyébe az

„államigazgatási munkaviszonyban töltött idõt, valamint a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes idõtartamát”

szöveg, a 80. § (1) bekezdés a) pontjában a „képesítésre, továbbképzésre,” szövegrész helyébe a „képesítésre, képzésre,

közigazgatási felsõvezetõi képzésre, továbbképzésre,” szöveg, 3. számú melléklet I/A. pontjában a „– neve (leánykori

neve)” szövegrész helyébe a „– neve (születési neve), neme” szöveg, V. pontjában a „– pályázatának adatai” szövegrész

helyébe a „– pályázatának adatai, – kompetencia adatai” szöveg, IX. pontjában az „(5) bekezdés c) pontjában”

szövegrész helyébe a „(2)–(3) bekezdésében” szöveg lép.

(20) A Péptv. 4. § (5) bekezdésében az „A programban részt vevõt” szövegrészek helyébe az „A programban részt vevõt –

a köztisztviselõt kivéve” szövegek lépnek.

(21) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 254. §

(2) bekezdés a) pontjában a „– veszélyes katasztrófavédelmi és tûzoltói beosztás pótléka 45%” szövegrész helyébe

a „– veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótléka 45%, – veszélyes tûzoltói beosztás pótléka 45–50%” szöveg lép.

(22) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 14. § (5) bekezdésében a „mértéke a munkáltatók

és a munkavállalók által a tárgyévet megelõzõ második évben ténylegesen befizetett járulék 0,6%-a” szövegrész

helyébe az „annak mértéke 2010-ben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvényben

meghatározott összeg, ezt követõen pedig ezen összegnek a tárgyévet megelõzõ második évben a Központi

Statisztikai Hivatal által meghatározott éves fogyasztói árnövekedéssel növelt összege” szöveg, továbbá az ágazati

párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény 25. §

(3) bekezdésében a „mértéke a munkáltatók és a munkavállalók által a tárgyévet megelõzõ második évben

ténylegesen befizetett járulék 0,08%-a” szövegrész helyébe az „annak mértéke 2010-ben a Magyar Köztársaság

2010. évi költségvetésérõl szóló törvényben meghatározott összeg, ezt követõen pedig ezen összegnek a tárgyévet

megelõzõ második évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott éves fogyasztói árnövekedéssel növelt

összege” szöveg lép.
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(23) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 32. § (1) bekezdésében a „lehetõvé teszi” szövegrész helyébe

a „nem zárja ki” szöveg lép.

(24) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény 39. §

(5) bekezdésének második mondatában a „2010. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jén” szöveg lép.

(25) 2010. október 1-jén az Szt.

a) 21. §-ában a „20” szövegrész helyébe a „20. és 20/C.” szövegrész,

b) 22. §-ában a „20. §-ban” szövegrész helyébe a „20. §-ban, 20/C. §-ban” szövegrész,

c) 23. §-ában a „18. és a 20.” szövegrész helyébe a „18., 20. és 20/C.” szövegrész

lép.

(26) A Ktv. 49/I. §-ának (1) bekezdésében, az Üsztv. 50/C. §-ának (3) bekezdésében, a Hszt. 115/A. §-ának (1) bekezdésében,

az Iasz. 121/A. §-ának (1) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78/A. §-ának

(1) bekezdésében, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény 126/A. §-ának (1) bekezdésében szereplõ „– a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály

szerint kamattámogatott –”szövegrész helyébe az „állami kamattámogatású” szövegrész lép.

(27) Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi XCVI. törvény 4. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Országgyûlés az ORTT 2008. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplõ

összegével egyezõen 29.248 MFt, azaz huszonkilencmillió-kettõszáznegyvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.”

(28) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 119/A. §-ának (1) bekezdésében szereplõ

„– a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint kamattámogatott – ”szövegrész helyébe az „állami

kamattámogatású” szövegrész lép.

53. § (1) A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-ának

(1) bekezdésében az „e törvény hatálybalépését megelõzõen” szövegrész helyébe a „2009. december 31-éig”

szövegrész; a „2009. december 31-éig kérheti” szövegrész helyébe a „2009. december 31-éig, illetve

a társadalombiztosítási nyugellátást 2010. január 1-jét megelõzõ hatállyal megállapító elsõ fokú határozat 2009.

december 15-ét követõ kézhezvétele esetén legkésõbb a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül kérheti”

szövegrész lép.

(2) E törvény kihirdetését követõ napon hatályát veszti a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó

törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-ának (2) bekezdése.

54. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 46. § (2) bekezdésében az „az illetékes önkormányzat jegyzõje”

szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg lép.

(2) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81. § (2) bekezdésében az

„a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész helyébe

az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervtõl” szöveg, (3) és (6)–(7) bekezdésében az „a jegyzõ” szövegrész helyébe

az „az eljáró hatóság” szöveg, (5) bekezdésében az „a jegyzõnek” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóságnak” szöveg,

az „A jegyzõ” szövegrész helyébe az „Az eljáró hatóság” szöveg, 81/A. § kc) alpontjában és l) pontjában az „a jegyzõ”

szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg lép.

(3) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében a „részben, de

legfeljebb a költségek 90%-áig” szövegrész helyébe a „részben vagy egészben” szöveg, 30. § (4) bekezdésében

a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép.

(4) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 156. § (4) bekezdésében a „kilenc, tizenkettõ vagy tizenöt tagból”

szövegrész helyébe a „három, hat, kilenc, tizenkettõ vagy tizenöt tagból” szöveg lép.

(5) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény 12. §

(6) bekezdésében a „2009. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg lép.

(6) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg

lép.

(7) A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzétételérõl szóló

2001. évi XCVI. törvény 4. § (3) bekezdésében az „az üzlet mûködési engedélyét kiadó jegyzõ” szövegrész helyébe az

„a Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, (4) bekezdésében az „a) a felirat helye szerint illetékes jegyzõ,

a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje, b) közforgalmú közlekedési eszközön elhelyezett felirat

esetén a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg lép.
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(8) Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 30. § (3) bekezdésében a „2010. december 31-ig”

szövegrész helyébe a „2011. december 31-ig” szöveg lép.

(9) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép.

(10) A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében

a „hatszázmilliárd” szövegrész helyébe a „háromszázmilliárd” szövegrész, 20. §-ának (3) bekezdésében az „1–19. §-ai,

valamint 21–23. §-ai” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (1) bekezdés a) pontja, 6–7. §-ai, 16. §

(1) bekezdés c) pontja, valamint 19. § a) pontja” szövegrész, 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „2009.” szövegrész

helyébe a „2010.” szövegrész lép.

(11) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LVII. törvény 44. § (3) bekezdésében

a „2009. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2011. december 31-ig” szöveg lép.

Átmeneti rendelkezések

55. § (1) Az Szt. 92/K. §-a (5) bekezdésének e törvénnyel megállapított elsõ mondatát és (6) bekezdését, valamint 131/A. §-ának

e törvénnyel megállapított elsõ mondatát a 2010. költségvetési évtõl kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 4. §-ával megállapított Szt. 33. § (5) bekezdésére figyelemmel, ha 2009. november 14-én egy családban

több személynek is fennáll az aktív korúak ellátására való jogosultsága – ide nem értve az e törvény 4. §-ával

megállapított Szt. 33. § (6) bekezdésében foglaltakat –, a jogosultak közös nyilatkozata alapján a nyilatkozatban

megjelölt személy(ek) jogosultságát – feltéve, hogy a jogosultság ezen idõpontig a nyilatkozattal érintett jogosult(ak)

egyike tekintetében sem szûnt meg – 2009 december 31-ével meg kell szüntetni.

(3) Az e törvény 4. §-ával megállapított Szt. 33. § (5) bekezdését a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(4) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében kiadott jövedelemigazolások

idõbeli hatályuk alatt felhasználhatók.

(5) E törvény Tbj.-t módosító rendelkezéseit a 2010. január 1-jétõl keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell

alkalmazni.

(6) A kincstár e törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül hivatalból jegyzi be a helyi önkormányzatokat és jogi

személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulásokat a törzskönyvi nyilvántartásba.

(7) Az e törvény hatálybalépésekor az Áht. 100/K. §-ának hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek legkésõbb 2011.

január 1-jétõl kötelesek megfelelni a 100/K. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(8) Az Áht. 100/L. §-ának (2) bekezdésében foglaltak a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról

szóló 2003. évi XXIV. törvény 37. §-ának (3) bekezdésével érintett gazdálkodó szervezetek tekintetében nem

alkalmazandók.

(9) E törvény Pftv.-t módosító rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követõen kiváltott Start-kártyával történõ

foglalkoztatás esetében kell alkalmazni.

(10) Azon aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, akinek az Szt. 2009. december 31-én hatályos 37/E. §-ának

(1) bekezdése alapján 2009. december 31-én ellátást folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig az Szt. 2009. december

31-én hatályos 37/E. §-ában foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

(11) A Kt. 118. § (9) bekezdésében meghatározott ötödik év utáni nyilatkozattételre vonatkozó rendelkezéseket az

e törvény hatálybalépése után megkötött közoktatási megállapodások esetén lehet alkalmazni.

(12) Az e törvény hatálybalépésekor a Gyvt. 93. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ok miatt utógondozói ellátásban

részesülõ, 20. életévét betöltött fiatal felnõtt utógondozói ellátása legfeljebb 2011. március 31-ig biztosítható.

(13) Ha a (12) bekezdés szerinti fiatal felnõtt 2011. március 31-ig betölti a 24. életévét, utógondozói ellátását a Gyvt. 2009.

december 31-én hatályos rendelkezései szerint meg kell szüntetni.

(14) Az Szftv. 4/A. § (2) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezését az e törvény hatálybalépését követõen

benyújtott, technikai szám kiadása iránti kérelmek esetében kell alkalmazni.

(15) E törvény 3. §-ával és 52. § (7) bekezdésével megállapított Cct. módosításokat a 2009. december 31-ét követõen

megkötött céltámogatási szerzõdésekre kell alkalmazni.

Az e törvény 3. §-ával megállapított Cct. 13/A. §-ának, 11. § (5) bekezdésének, 14. § (6) bekezdésének, 19. §

(6) bekezdésének rendelkezéseit, valamint e törvény 52. § (7) bekezdésének d) pontjával megállapított Cct. 11. §

(6) bekezdését és 14. § (15) bekezdését a folyamatban lévõ beruházásokra is alkalmazni kell.
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(16) E törvény 20. §-ával megállapított Tny. 38. § (3) bekezdését elsõ ízben e törvény hatálybalépését követõen indult

nyugdíjügyekben – ideértve a szolgálati idõ elismerése iránti kérelmeket is – kell alkalmazni.

(17) A Kulturális tv. 94. § (4)–(5) bekezdését 2010. január 1-jétõl 2010. december 31-ig nem lehet alkalmazni.

(18) Az e törvény 4. §-ával megállapított Szt. 127/A. §-ának és 15. §-ával megállapított Gyvt. 145/A. §-ának rendelkezéseit

abban az esetben kell alkalmazni, ha a fenntartóváltozás, illetve az egyházi fenntartású szolgáltató, intézmény

engedélyezése iránti kérelmet e törvény hatálybalépését követõen nyújtották be.

(19) A Ktv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás helyett 2010-ben egyszerûsített adatszolgáltatásra

kerül sor. Az egyszerûsített adatszolgáltatás a közigazgatási szerv szervezeti adataira, valamint a közszolgálati

jogviszonyban állók létszámára, munkaidejére, besorolására és vezetõi beosztására a Ktv. 21. § (6) bekezdés

c) pontjában foglaltakkal összefüggõ adatokra, valamint a közszolgálati jogviszony létesítésére és megszûnésére

vonatkozó adatokra terjed ki, azzal, hogy azt a 2010. január 1-jei állapotnak megfelelõen 2010. február 28-áig

– a központi közszolgálati hatóság által meghatározott módon – kell teljesíteni. A központi létszám- és

bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv. 62. § (2) bekezdése alapján a 2009. szeptember 1-jei állapotra

vonatkozó adatok helyett a 2010. január 1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át a központi közszolgálati

nyilvántartás számára.

(20) Mentesül a közigazgatási felsõvezetõi képzés és vizsga alól az, aki 2012. szeptember 1-jét megelõzõen állami vezetõi

megbízatással, illetve a 31. § (10) bekezdésében meghatározott vezetõi megbízással, kinevezéssel legalább egy évig

rendelkezett.

(21) E törvény 20. §-ával megállapított Tny. 93. § (5) bekezdését e törvény hatálybalépését követõen meghozott fizetésre

kötelezõ határozatokra kell alkalmazni.

(22) A Tny. 97. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2010-ben történõ nyugdíjmegállapítás során is alkalmazni kell.

(23) A 2010. január 1-jét megelõzõen címzetes fõjegyzõ címben részesültek címadományozási juttatására a Ktv. 2010.

január 1-jétõl hatályos szabályait alkalmazni kell.

(24) A Ket. e törvény 35. §-ával megállapított 94. §-ának rendelkezéseit a felügyeleti eljárás során az e törvény

hatálybalépése elõtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

(25) Az e törvény hatálybalépésekor fennálló, a Ktv. e törvénnyel módosított 21. § (2) és (3) bekezdése alapján

bejelentéshez, illetve engedélyhez kötötté váló jogviszonyokat e törvény hatálybalépésétõl számított 15 napon belül

a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni.

(26) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Ktv. 61. § (6)–(8) bekezdésében, valamint 63. § (6)–(8) bekezdésében

a szolgáltató központ számára megállapított hatáskörök 2010. július 1-jéig történõ gyakorlására más szervet vagy

szerveket jelöljön ki.

(27) A VET e törvény 40. §-ával megállapított 142. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés hatálybalépését követõen az

átviteli rendszerirányító köteles e bekezdés szerint végezni az éves beszámoló zárását akkor is, ha a beszámoló

a hatálybalépést megelõzõ tárgyévre vonatkozik.

(28) Az Áfa tv. 3. számú mellékletének e törvénnyel megállapított II. részét azokban az esetekben kell alkalmazni elõször,

amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapított idõpont az e törvény 3. számú melléklete hatálybalépésének

napjára esik, vagy azt követi.

(29) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,

valamint a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény e törvénnyel megállapított

rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal,

hogy az e törvény hatálybalépését megelõzõ napon a jármû idõszakos vizsgálata során közremûködésre jogosult

mûszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek az e törvény hatálybalépését megelõzõ napon fennálló

feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármû idõszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként

közremûködni a tényállás tisztázásában.

(30) Az Szftv. 4. §-ának (3) bekezdésének e törvény 14. §-ának (1) bekezdésével megállapított rendelkezését a folyamatban

lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A 2008. és 2009. évben benyújtott, már elbírált és az Szftv. 5. § (8) bekezdésében

foglalt határidõ elmulasztása miatt elutasított kedvezményezetti nyilatkozatok ügyét – legkésõbb 2010. március 31.

napjáig elõterjesztett kérelemre – utólag meg kell vizsgálni, gyakorolható-e az esetükben az Szftv. 4. §-ának

(3) bekezdése szerinti méltányosság.

56. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 14. §-ának (11) bekezdését 2010. évben nem lehet

alkalmazni.
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57. § (1) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy

a Budapest XIII., Dagály u. 11/a. szám alatti 25867/1 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanból

a Magyar Államot megilletõ tulajdoni hányad térítésmentesen a tulajdonostárs társadalmi szervezeteknek kerül

átadásra. A tulajdonszerzésre a társadalmi szervezetek az ingatlanban már meglévõ tulajdoni hányaduk arányában

jogosultak. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést a Magyar Állam

nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.

(2) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy

a Magyar Állam tulajdonában lévõ Budapest, XII. kerület Budakeszi út 32. szám alatti ingatlan (hrsz.: 10864)

térítésmentesen a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonába kerül, kulturális, szociális és hitéleti

célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést a Magyar Állam

nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg. A Közalapítvány a célok elérése érdekében az ingatlant

értékesítheti. Ha az értékesítésre a tulajdonba adástól számított 5 éven belül kerül sor, a Közalapítvány köteles az

értékesítésbõl származó bevétel 50%-át a központi költségvetés javára befizetni.

(3) A Sziklatemplomként mûködõ budapesti Gellérthegyi-barlangra (kataszteri száma 4732-1) vonatkozóan – ingyenesen –

a Magyar Pálos Rend Elsõ Remete Szent Pál Rendjét haszonélvezeti jog illeti meg. A haszonélvezeti jog a Magyar Pálos Rend

Elsõ Remete Szent Pál Rendjét a rend jogutód nélküli megszûnéséig megilleti. A haszonélvezeti jognak a közhiteles

barlangnyilvántartásban történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2009. évi CIX. törvényhez

[8. számú melléklet az 1992. évi LXXXIX. törvényhez]

Támogatható cél 2010–2012. évekre

Sorszám Támogatható cél Igénybevétel feltételei

I. Egészségügy – Mûködõ kórházak és szakrendelõk
gépmûszer beszerzései

Támogatást igényelhetnek a helyi
önkormányzatok 1 millió Ft egyedi értéken
felüli, és egy éven túl elhasználódó
egészségügyi gép-mûszer beszerzéséhez
a következõ szakterületek számára:

A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
a céltámogatási igényeket az alábbi szempontok
szerint rangsorolja:

– aneszteziológiai-intenzív
terápiás-sürgõsségi eszközök;

1. Az ellátásban részesülõk társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott és az
országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településen élnek-e.

2. Az érintett kórházak az egészségügyi ellátásban
betöltött progresszivitási szintjük szerint hol
helyezkednek el.

3. Az érintett egészségügyi intézmény által ellátottak
száma magas-e. Ezen belül: – azon önkormányzatok
esetében, amelyek több kórház fenntartói teendõit
látják el, külön kell vizsgálni az egyes kórházak által
ellátottak számát.

4. Elõnyben kell részesíteni azon mûszerigényeket,
amelyek nélkülözhetetlenek a mûködéshez szükséges
minimumfeltételek teljesítéséhez.”

A támogatási arány: legfeljebb 75%.
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2. számú melléklet a 2009. évi CIX. törvényhez

[1. számú melléklet a 2005. évi XCV. törvényhez]

Összeg

I. Nem hasonszenvi (allopátiás) készítmények

I.A. Minden allopátiás készítmény kivéve az allergéneket

I.A.1. Új forgalomba hozatali engedély

I.A.1.1. Nemzeti eljárásban

I.A.1.1.a. Originális, vagy originális
családbõvítés

1 350 000

I.A.1.1.b. Generikus, vagy generikus
családbõvítése

675 000

I.A.1.1.c. Egyéb, vagy egyéb családbõvítés 675 000

I.A.1.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.A.1.2.a. Originális, vagy originális
családbõvítés

I.A.1.2.a.1. RMS 3 150 000

I.A.1.2.a.2. CMS 2 250 000

I.A.1.2.b. Generikus, vagy generikus
családbõvítése

I.A.1.2.b.1. RMS 1 575 000

I.A.1.2.b.2. CMS 1 175 000

I.A.1.2.c. Egyéb, vagy egyéb családbõvítés

I.A.1.2.c.1. RMS 1 575 000

I.A.1.2.c.2. CMS 1 175 000

I.A.2. Forgalomba hozatali engedély módosítása

I.A.2.1. Nemzeti

I.A.2.1.a. Type IA–IB 180 000

I.A.2.1.b. Type II 270 000

I.A.2.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.A.2.2.a. Type IA–IB

I.A.2.2.a.1. RMS 250 000

I.A.2.2.a.2. CMS 180 000

I.A.2.2.b. Type II

I.A.2.2.b.1. RMS 350 000

I.A.2.2.b.2. CMS 270 000

I.A.2.3. Az alkalmazási elõírást nem érintõ, kizárólag
a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi
XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

20 000

I.A.2.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság
átruházása (jogutódlás)

100 000

I.A.2.5. A magyar forgalomba hozatali engedélyben
olyan kiszerelési egységek
hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös
elismerésen alapuló eljárásban
engedélyezésre kerültek

100 000

I.A.2.6. Globál számozásra történõ változtatás 100 000

I.A.2.7. A készítmény osztályozási besorolásának
változása

270 000

I.A.3. Forgalomba hozatali engedély megújítása

I.A.3.1. Nemzeti

I.A.3.1.a. Originális 675 000

I.A.3.1.b. Generikus 325 000

I.A.3.1.c. Egyéb 325 000

I.A.3.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.A.3.2.a. Originális

I.A.3.2.a.1. RMS 1 575 000
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I.A.3.2.a.2. CMS 1 125 000

I.A.3.2.b. Generikus

I.A.3.2.b.1. RMS 775 000

I.A.3.2.b.2. CMS 550 000

I.A.3.2.c. Egyéb

I.A.3.2.c.1. RMS 775 000

I.A.3.2.c.2. CMS 550 000

I.A.4. Forgalomba hozatali engedély visszavonása 67 500

I.A.5. Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása 180 000

I.B Allergének

I.B.1. Új forgalomba hozatali engedély

I.B.1.1. Nemzeti

I.B.1.1.a. Kiindulási csoportonként (egy
komponens)

45 000

I.B.1.1.b. Kevert allergének (több
komponens)

315 000

I.B.1.1.c. Egyéb 315 000

I.B.1.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.B.1.2.a. Kiindulási csoportonként (egy
komponens)

I.B.1.2.a.1. RMS 245 000

I.B.1.2.a.2. CMS 90 000

I.B.1.2.b. Kevert allergének (több
komponens)

I.B.1.2.b.1. RMS 1 215 000

I.B.1.2.b.2. CMS 565 000

I.B.1.2.c. Egyéb

I.B.1.2.c.1. RMS 1 215 000

I.B.1.2.c.2. CMS 565 000

I.B.2. Forgalomba hozatali engedély módosítása

I.B.2.1. Nemzeti

I.B.2.1.a. Type IA–IB

I.B.2.1.a.1. Kiindulási
csoportonként (egy
komponens)

9 000

I.B.2.1.a.2. Kevert allergének
(több komponens)

45 000

I.B.2.1.a.3. Egyéb 45 000

I.B.2.1.b. Type II

I.B.2.1.b.1. Kiindulási
csoportonként (egy
komponens)

20 000

I.B.2.1.b.2. Kevert allergének
(több komponens)

100 000

I.B.2.1.b.3. Egyéb 100 000

I.B.2.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.B.2.2.a. Type IA–IB

I.B.2.2.a.1. RMS

I.B.2.2.a.1.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

9 000

I.B.2.2.a.1.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

45 000
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I.B.2.2.a.1.3. Egyéb 45 000

I.B.2.2.a.2. CMS

I.B.2.2.a.2.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

9 000

I.B.2.2.a.2.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

45 000

I.B.2.2.a.2.3. Egyéb 45 000

I.B.2.2.b. Type II

I.B.2.2.b.1. RMS

I.B.2.2.b.1.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

30 000

I.B.2.2.b.1.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

200 000

I.B.2.2.b.1.3. Egyéb 200 000

I.B.2.2.b.2. CMS

I.B.2.2.b.2.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

20 000

I.B.2.2.b.2.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

100 000

I.B.2.2.b.2.3. Egyéb 100 000

I.B.2.3. Az alkalmazási elõírást nem érintõ, kizárólag
a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi
XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

20 000

I.B.2.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság
átruházása (jogutódlás)

100 000

I.B.2.5. A magyar forgalomba hozatali engedélyben
olyan kiszerelési egységek
hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös
elismerésen alapuló eljárásban
engedélyezésre kerültek

100 000

I.B.2.6. Globál számozásra történõ változtatás 100 000

I.B.2.7. A készítmény osztályozási besorolásának
változása

270 000

I.B.3. Forgalomba hozatali engedély megújítása

I.B.3.1. Nemzeti

I.B.3.1.a. Kiindulási csoportonként (egy
komponens)

45 000

I.B.3.1.b. Kevert allergének (több
komponens)

180 000

I.B.3.1.c. Egyéb 180 000
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I.B.3.2. Kölcsönös elismerésen alapuló eljárásban

I.B.3.2.a. RMS

I.B.3.2.a.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

145 000

I.B.3.2.a.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

765 000

I.B.3.2.a.3. Egyéb 765 000

I.B.3.2.b. CMS

I.B.3.2.b.1. Kiindulási
csoporton
ként (egy
kompo-
nens)

90 000

I.B.3.2.b.2. Kevert
allergének
(több
kompo-
nens)

615 000

I.B.3.2.b.3. Egyéb 615 000

I.B.4. Forgalomba hozatali engedély visszavonása 9 000

I.B.5. Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása

I.B.5.1. Kiindulási csoportonként (egy komponens) 9 000

I.B.5.2. Kevert allergének (több komponens) 45 000

I.B.5.3. Egyéb 45 000

II. Hasonszenvi (homeopátiás) készítmények

II.A. Új engedélyezések

II.A.1. Egykomponensû gyógyszer

II.A.1.1. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szerepel

67 500

II.A.1.2. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szerepel

270 000
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II.A.2. Többkomponensû gyógyszer

II.A.2.1. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szereplõ
hatóanyagok
kombinációja

135 000

II.A.2.2. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szereplõ hatóanyagot
(is) tartalmaz

540 000

II.A.3. Egyéb 540 000

II.B. Forgalomba hozatali engedély módosítása

II.B.1. Type
IA–IB

II.B.1.1. Egykomponensû gyógyszer

II.B.1.1.a. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szerepel

9 000

II.B.1.1.b. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szerepel

9 000

II.B.1.2. Többkomponensû gyógyszer

II.B.1.2.a. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szereplõ
hatóanyagok
kombinációja

90 000
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II.B.1.2.b. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szereplõ hatóanyagot
(is) tartalmaz

90 000

II.B.1.3. Egyéb 90 000

II.B.2. Type II

II.B.2.1. Egykomponensû gyógyszer

II.B.2.1.a. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szerepel

18 000

II.B.2.1.b. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szerepel

18 000

II.B.2.2. Többkomponensû gyógyszer

II.B.2.2.a. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szereplõ
hatóanyagok
kombinációja

180 000

II.B.2.2.b. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szereplõ hatóanyagot
(is) tartalmaz

180 000

II.B.2.3. Egyéb 180 000
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II.B.3. Az alkalmazási elõírást nem érintõ, kizárólag
a címke és betegtájékoztató szövegére
vonatkozó módosítások [2005. évi
XCV. törvény, 10. § (2) bek.]

20 000

II.B.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság
átruházása (jogutódlás)

100 000

II.B.5. A magyar forgalomba hozatali engedélyben
olyan kiszerelési egységek
hozzáadása/törlése, melyek kölcsönös
elismerésen alapuló eljárásban
engedélyezésre kerültek

100 000

II.B.6. Globál számozásra történõ változtatás 100 000

II.B.7. A készítmény osztályozási besorolásának
változása

270 000

II.C. Forgalomba hozatali engedély megújítása

II.C.1. Egykomponensû gyógyszer

II.C.1.1. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szerepel

45 000

II.C.1.2. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szerepel

180 000

II.C.2. Többkomponensû gyógyszer

II.C.2.1. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében szereplõ
hatóanyagok
kombinációja

90 000

II.C.2.2. Ha a megnevezett
hatékony alkotórész
az Európai
Gyógyszerkönyvben
vagy az Európai Unió
tagállamai által
használt
gyógyszerkönyvek
egyikében sem
szereplõ hatóanyagot
(is) tartalmaz

350 000

II.C.3. Egyéb 350 000
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II.D. Forgalomba hozatali engedély éves fenntartása

II.D.1. Egykomponensû gyógyszer 9 000

II.D.2. Többkomponensû gyógyszer 45 000

II.E. Forgalomba hozatali engedély visszavonása 27 000

III. Egyéb eljárások

III.A. Párhuzamos Import engedély kiadása 500 000

III.B. Párhuzamos Import engedély módosítása 180 000

III.B.1. Type IA–IB 180 000

III.B.2. Type II

III.C. Párhuzamos Import engedély megújítása újabb öt évre 250 000

III.D. Párhuzamos Import engedély fenntartása 180 000

III.E. Egyes gyártási tételek felhasználhatóságának meghosszabbítása 27 000

III.F. A forgalomba hozatali engedélytõl való eltérés engedélyezése egyes gyártási tételek
esetén

27 000

III.G. Vizsgálati készítménnyel végzendõ klinikai vizsgálat az emberi felhasználásra kerülõ
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat
alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének
q) pontja szerinti nem kereskedelmi vizsgálat kivételével

III.G.1. Engedélyezése 450 000

III.G.2. Klinikai vizsgálat engedélyének módosítása 90 000

III.H. Gyógyszergyártási engedély

III.H.1. Helyszíni ellenõrzése (telephelyenként) 450 000

III.H.2. Gyógyszergyártási engedély kiadása 225 000

III.H.3. Gyógyszergyártási engedély módosítása 90 000

III.I. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély

III.I.1. Helyszíni ellenõrzése (telephelyenként) 360 000

III.I.2. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása 90 000

III.I.3. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély módosítása 90 000

III.J. Vizsgálati készítmények biztonsági vizsgálatait ellátó laboratóriumok helyszíni
ellenõrzése a Helyes Laboratóriumi Gyakorlat szempontjából és az erre vonatkozó
bizonylat kiadás

382 500

III.K. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerkészítmény
forgalmazásának, gyártásának rendszeres helyszíni ellenõrzését és annak
megfelelõségét igazoló bizonylat kiadása, készítményenként és alkalmanként

22 500

III.L. Szakértõi tevékenység végzése, szaktanácsadás, konzultáció óradíja 8 000

III.M. Gyógyszerkészítménnyé történõ átminõsítés 405 000”

3. számú melléklet a 2009. évi CIX. törvényhez

1. Az Áfa tv. 3. számú melléklete címének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások”

2. Az Áfa tv. 3. számú melléklete a következõ II. résszel egészül ki, egyidejûleg a melléklet jelenlegi szövegének jelölése

„I. rész: termékek”-re változik:

„II. rész: szolgáltatások

Sorszám Megnevezés

1. Távhõszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak
minõsülõ energiaforráson alapuló hõszolgáltatást”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelete
a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közremûködõ szervezetekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvény okán szükséges egyes kormányrendeletek
módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés c) pontjában, a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §

(1) bekezdésében, a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a természet védelmérõl

szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §

(3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1–3. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni:

a) a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportágak országos sportági szakszövetsége által,

illetve közremûködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában szervezett mérkõzésekre,

a legmagasabb bajnoki osztályban szereplõ sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti kupamérkõzésekre,

a nemzetközi kupamérkõzésekre, valamint a nemzeti válogatottak mérkõzéseire;

b) az a) pontban megjelölt sportágak esetében minden, az a) pontban meg nem határozott mérkõzésre – labdarúgás

sportág esetén ideértve a második legmagasabb bajnoki osztályban szervezett mérkõzéseket, az edzõmérkõzéseket

és a nem versenyrendszerben szervezett mérkõzéseket (sportrendezvényeket) is –, feltéve, hogy azokon nézõ jelen

lehet, és

ba) a résztvevõ sportszervezetek szurkolóival szemben – a csapatuk részvételével megrendezett sportrendezvénnyel

összefüggésben a sportrendezvény idõpontját megelõzõ 1 évben – jogsértõ cselekmény elkövetése miatt rendõri

intézkedésre került sor,

bb) a sportszervezetet a sportrendezvény szervezésével összefüggõ mulasztás miatt a sportszövetség fegyelmi

eljárás során jogerõsen elmarasztalta,

bc) olyan körülmény merült fel, amely a szurkolók, illetve a szurkolótáborok közötti várható összecsapásra utal,

bd) a mérkõzést megelõzõen három munkanappal értékesített belépõjegyek, illetve bérletek száma meghaladja

a sportlétesítmény befogadóképességének 70%-át, de legalább az ezer fõt, vagy

be) a vendégszurkolók részére a mérkõzést megelõzõen három munkanappal értékesített jegyek száma meghaladja

a rendelkezésükre bocsátott jegyek 90%-át, de legalább az ötszáz darabot;

c) ha a közterületen megtartott sportrendezvényen a résztvevõk és a nézõk együttes száma az ötezer fõt várhatóan

eléri, vagy a sportrendezvény megrendezése jelentõs forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni a labdarúgó, a kosárlabda és a kézilabda mérkõzések kivételével az (1) bekezdés

a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények esetében a nõi bajnokság mérkõzéseire, továbbá az

(1) bekezdés szerinti sportágak esetében a korosztályos mérkõzésekre, valamint a tartalékcsapatok mérkõzéseire.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti

minõsítésérõl az Országos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) – a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályai szerint – dönt az Stv. 68/A. § (1) bekezdésében meghatározott konzultáció, illetve egyeztetés lefolytatását

követõen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – legkésõbb az érintett sportágak

versenyrendszereinek legkorábbi elsõ versenyét megelõzõ tíz munkanappal – az érintett sportágak versenynaptárai

figyelembevételével – kell meghozni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti döntést a nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkõzés, illetve a bajnokság lebonyolítási

rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehetõ helyosztó mérkõzések
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(rájátszás) esetén a mérkõzést megelõzõ tíz munkanappal – ha a sorsolás és a mérkõzés között kevesebb mint tíz

munkanap van, a mérkõzést megelõzõ három munkanappal – kell meghozni.

(4) Az ORFK az (1) bekezdés szerinti döntést közli az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott sportág

szakszövetségével, és az érintett sportág versenyrendszerében az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott

sportrendezvény szervezõjével.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott sportág szakszövetsége, illetve az 1. § (1) bekezdés a) és

b) pontjában meghatározott sportrendezvény szervezõje a sportrendezvény idõpontja elõtt legalább öt

munkanappal kezdeményezheti a sportrendezvény ismételt minõsítését, ha

a) a sportrendezvényt az ORFK nem minõsítette kiemelt biztonsági kockázatúnak, és

b) a biztonsági kockázatot érintõ – a sportrendezvény 2. § (1) bekezdés szerinti minõsítésekor még meg nem lévõ – új

körülmény merül fel.

(2) Az ORFK három munkanapon belül az (1) bekezdés szerinti sportrendezvényt kiemelt biztonsági kockázatúnak

minõsítheti, és a döntést haladéktalanul közli a sportrendezvény szervezõjével és a szakszövetséggel. A döntés

jogerõre emelkedésével a korábbi minõsítés hatályát veszti.”

2. § Az R1. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt sportrendezvények rendezését megelõzõen, valamint a rendõrség által

normál vagy fokozott biztonsági kockázatúnak minõsített sportrendezvény esetén a szervezõ a sportrendezvény

helye szerint illetékes rendõrkapitányságnál kezdeményezheti a sportrendezvény térítés ellenében történõ rendõri

biztosítását. A rendõri biztosítás ellenértékére a felek megállapodása az irányadó.

(3) A rendõri biztosítás (2) bekezdés szerinti ellenértékét a szervezõ fizeti meg.”

3. § (1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A sportrendezvény szervezésérõl az annak helye szerint illetékes rendõrkapitányságot, a fõvárosban a Budapesti

Rendõr-fõkapitányságot legalább tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett idõpontját

megelõzõen – nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkõzés, illetve a bajnokság lebonyolítási rendszerében alkalmazott,

a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehetõ helyosztó mérkõzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás

és a mérkõzés között kevesebb mint tíz munkanap van, a sorsolást követõ munkanapon – írásban tájékoztatni kell. Ha

a sportrendezvény több rendõrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról

a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendõrkapitányságot, illetve a fõvárosban a Budapesti

Rendõr-fõkapitányságot kell tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség a szervezõt terheli.”

(2) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatásban foglaltak változásáról a sportrendezvény szervezõje legkésõbb

a sportrendezvényt megelõzõ napon köteles tájékoztatást adni.

(4) A (2) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatáson kívül a szervezõ az (1) bekezdés szerinti rendõri szervnek megküldi

a versenynaptárt az abban meghatározott elsõ sportrendezvény idõpontját megelõzõ 30 nappal, és az abban foglalt

idõpontok változásáról értesítést küld 10 munkanappal a sportrendezvényt megelõzõen.

(5) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a szervezõvel szemben fegyelmi

eljárást kell kezdeményezni, ha a sportrendezvény szervezõje sportszervezet.”

4. § Az R1. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell:]

„b) a jegyértékesítés módját, a kiadható belépõjegyek számát, a jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó

esetleges korlátozásokat;”

5. § (1) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Stv. 63. § (3) bekezdése szerinti biztonságtechnikai ellenõrzést (a továbbiakban: ellenõrzés) végzõ szervek

– naptári évenként legalább egy alkalommal, a versenyrendszer kezdete elõtt legalább 45 nappal – vizsgálják

a sportlétesítmény, a nézõtéri lelátó vagy szektor, valamint a biztonságtechnikai berendezések megfelelõségét.”

(2) Az R1. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ellenõrzést végzõ szervek az ellenõrzés eredménye alapján döntenek arról, hogy a sportlétesítményben nézõk

részvételével vagy a nézõk számának korlátozásával a sportrendezvény biztonságosan megrendezhetõ-e. Az
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ellenõrzést végzõ szervek az ellenõrzés eredményérõl nyolc napon belül írásban értesítik az illetékes országos sportági

szakszövetséget.”

6. § Az R1. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) A sportrendezvény helye szerint illetékes rendõrkapitányság, a fõvárosban a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság az Stv. 68. § (3) bekezdése szerint, a rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények esetében az

Stv. 67. § (2) és (3) bekezdésében, az Stv. 68. § (1) és (2) bekezdésében, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdésében és

14. § (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket vizsgálja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek meglétét az (1) bekezdés szerinti rendõri szerv hivatalból

köteles vizsgálni.

(3) Az (1) bekezdésben elõírt biztonsági feltételek meglétét a 8. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatás, illetve

a 13. §-ban meghatározott biztonságtechnikai ellenõrzés idõpontjától számított nyolc munkanapon belül az

(1) bekezdés szerinti rendõri szerv vizsgálja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti rendõri szerv az (1) bekezdésben elõírt biztonsági feltételek vizsgálata alapján – az élet és

a testi épség védelme, a vagyonbiztonság, valamint a sportrendezvény biztonságos megtartása szempontjainak

figyelembevételével – az Stv. 68. § (3) bekezdése alapján tiltó vagy korlátozó határozatot hoz, amelyet a döntéstõl

számított 24 órán belül közöl a sportrendezvény szervezõjével. A határozat a nézõk részvételét a sportlétesítmény

meghatározott részére is korlátozhatja.

(5) Az elsõ fokon eljárt szerv határozata ellen fellebbezés nyújtható be a sportrendezvény helye szerint illetékes megyei

rendõr-fõkapitánysághoz, a fõvárosban az ORFK-hoz, aki a fellebbezést a kézhezvételtõl számított három

munkanapon belül elbírálja. A határozatot a döntéstõl számított 24 órán belül közölni kell a sportrendezvény

szervezõjével.”

7. § Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének feltételei hiányoznak, vagy a szervezési feltételek nem

felelnek meg az Stv., valamint e rendelet elõírásainak és a szervezõ a szakszövetség felhívására a hiányzó feltételeket

nem pótolja, a szakszövetség a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézõk részvételével való

megtartását megtilthatja, vagy a nézõk részvételét a sportlétesítmény meghatározott részére korlátozhatja. A tiltásról,

illetve a korlátozásról a szakszövetség a szervezõt öt napon belül értesíti.”

8. § (1) Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A sportrendezvény látogatásától való eltiltást a szervezõ köteles az eltiltott személlyel, valamint a rendõrséggel

írásban közölni. Az eltiltás az errõl szóló szervezõi közlés kézbesítése napjától hatályos.”

(2) Az R1. 17. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Az eltiltásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:]

„d) azt, hogy az eltiltott személynek a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott adatait a rendõrség az eltiltás hatályának lejártától számított egy évig nyilvántartja.”

9. § Az R1. 18. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:

[A sportszövetség a szervezõvel szemben a szervezõi feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – fegyelmi eljárás

lefolytatását követõen – a következõ intézkedéseket alkalmazhatja:]

„j) a vendégszurkolók saját rendezõkkel történõ kísérése.”

10. § Az R1. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § Ha a szervezõ az 5. § (2) bekezdése szerinti biztosítás ellenértékét vagy a 9. § (3) bekezdésében meghatározott

költségeket 30 napon belül nem téríti meg, azt a rendõrség a sportszövetségtõl igényelheti, egyidejûleg a szervezõvel

szemben fegyelmi eljárást kezdeményez, ha a sportrendezvény szervezõje sportszervezet. A sportszövetség

a kifizetést a sportszervezet részére adható juttatások terhére – az igénylést követõ 30 napon belül – teljesíti.”

39514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 157. szám



11. § A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„2. § Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az

engedély megadásával egyidejûleg a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az

engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.”

12. § Az R2. 3. § (1) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában az Ftv. 3. §-ában említett engedély nem adható annak,”

13. § Az R2. 5. § bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az engedélyt, valamint az európai lõfegyvertartási engedélyt vissza kell vonni, ha”

14. § (1) Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a lõfegyver, lõszer behozatalához, kiviteléhez és átszállításához

szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély

meglétét igazoló hatósági igazolvány formáját és tartalmát a 16. számú melléklet határozza meg.”

(2) Az R2. 8. § (2) bekezdés bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A lõfegyver, lõszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell”

(3) Az R2. 8. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, lõszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek a 14. számú melléklet szerint tartalmaznia

kell]

„f) a szállítóeszköz megjelölését;”

(4) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A sportszervezet kérelmének – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell

a) a csoport vezetõjének nevét, útlevelének számát;

b) a lõfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

c) a lõszerek darabszámát és azonosítási adatait.

(4) Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezõ személy kérelmének – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl –

tartalmaznia kell az állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának) számát,

születési helyét, idejét, lakóhelyét.

(5) Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja kérelmének – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl –

tartalmaznia kell

a) nevét;

b) születési helyét, idejét;

c) útlevélszámát;

d) a lõfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel);

e) a lõszerek darabszámát;

f) a védett személy nevét.

(6) A lõfegyver, lõszer (lõszerelem) kereskedelmi célú behozatalára, kivitelére kiadott engedély egy évig hatályos.”

15. § Az R2. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) A fegyver gyártását, forgalmazását, a lõfegyver hatástalanítását végzõ, valamint a lõfegyver-kiállítás

lebonyolításában közremûködõ személynek rendelkeznie kell a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fõvárosi)

rendõr-fõkapitányságnak, javítási tevékenység esetén a rendõrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti

Rendõr-fõkapitányságnak a 3. § (1) bekezdésében foglaltak ellenõrzése alapján kiadott engedélyével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

16. § Az R2. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre kiadott engedély visszavonásig, az alkalmazotti engedély

öt évig, a lõfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott idõpontig hatályos.”
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17. § Az R2. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § A fegyverek és lõszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek minõsített és selejtezésre

utalt fegyverekrõl jegyzõkönyvet készít, amelyet 3 munkanapon belül megküldi az engedélyezõ hatóságnak.”

18. § Az R2. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § (1) E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csõtorkolati energiájú

lövedék kilövésére alkalmas tûzfegyver megszerzése és tartása céllövészetre a 28. § (1) bekezdés b)–g) pontjában

említett szervezetnek és annak a személynek engedélyezhetõ, aki tizennyolcadik életévét betöltötte és nem áll a 3. §

(1) bekezdésének c)–e) pontjában foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet szerint kell kiállítani.

(3) Jogi személy esetén az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a jogi személy vezetõ tisztségviselõi, egyéb, jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén a tevékenységért felelõs vezetõ tekintetében kell vizsgálni.

(4) Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése annak a személynek engedélyezhetõ, aki tizennyolcadik életévét

betöltötte és nem áll a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontjában foglalt kizáró rendelkezések hatálya alatt.

(5) A (4) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.”

19. § Az R2. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fegyver, lõszer tartására kiadott engedély – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában – öt évig hatályos,

hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó

feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak, és a kérelmezõ az engedély meghosszabbítását legalább

harminc nappal a hatályossága lejártának határnapja elõtt kezdeményezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lõfegyver

tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.”

20. § Az R2. 34–36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„34. § (1) Az engedélyes számára kiadott, lõfegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennek meglétét igazoló

hatósági igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét;

b) az engedélyezett lõfegyver(ek) azonosító adatait;

c) az engedély bejegyzésének keltét, hatályosságát;

d) a lõfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket.

(2) A lõfegyver önvédelmi célú tartására vonatkozó engedély meglétének igazolására – az (1) bekezdésben

meghatározott tartalommal – külön hatósági igazolványt kell kiállítani.

35. § (1) Szervezet részére öt évig hatályos lõfegyvertartási engedély adható ki. Az engedélyben fel kell tüntetni azokat

a személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás,

visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 20. számú melléklet szerint kell kiállítani.

(3) A szervezet vezetõje köteles gondoskodni a lõfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente

legalább négy alkalommal történõ lõkiképzésérõl.

36. § (1) Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és

magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendõrkapitányság

engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az elejtést irányító és a résztvevõ természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási engedély adatait,

b) az elejtés pontos helyét, idejét, és

c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.

(3) Az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az (1) bekezdés szerinti

engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.”

21. § (1) Az R2. 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy]

„b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és

vagyonvédelemre engedélyezett rövid lõfegyverét, fegyvertartási engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva,

a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve viselheti;”
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(2) Az R2. 38. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy]

„e) a lõfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lõfegyvertartási engedély meglétét igazoló

hatósági igazolványt, illetve gáz- és riasztófegyver viselésekor a fegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági

igazolványt magánál tartani;”

(3) Az R2. 38. § (1) bekezdés gb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy köteles lõfegyverét a lõfegyverek és lõszerek vizsgálatára kijelölt

szervezetnek bemutatni és a lõfegyver vizsgálatát elvégeztetni]

„gb) lõfegyver, színházi fegyver esetében a fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott hatályosság lejártakor, de

legalább tízévenként,”

(4) Az R2. 38. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy]

„h) köteles a lõfegyver tanúsítványát a lõfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványban tartani;”

(5) Az R2. 38. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy]

„k) ha lõfegyverét eladta, az annak átvételérõl kapott elismervényt vagy a megszerzési engedély eladói igazolását

köteles – a lõfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt – az azt kiállító

rendõri szervnek 5 munkanapon belül bemutatni;”

(6) Az R2. 38. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A lõfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy]

„m) megszerzési engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy hatályos lõfegyvertartási engedéllyel

rendelkezõtõl lõfegyvert vásárolni.”

(7) Az R2. 38. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely lõfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezik,

lõfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy

eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye vagy tevékenységének helye szerint

illetékes rendõrkapitányságon – 3 munkanapon belül – bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver tartására

vonatkozó engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának

elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes

rendõrkapitányságon – 3 munkanapon belül – bejelenteni.

(6) Az elveszett vagy eltulajdonított lõfegyver, illetve a megszerzési vagy tartási engedély körözését a bejelentés helye

szerint illetékes rendõrkapitányság rendeli el.”

22. § Az R2. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 15. számú melléklet szerint kell kiállítani.

Az engedély kiadása, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány kiállítása viszonosság esetén díjmentes.”

23. § (1) Az R2. 51. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az európai lõfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány öt évig hatályos, hatályossága

kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek – azok

ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak.”

(2) Az R2. az 51. §-t követõen a következõ 51/A. §-sal egészül ki:

„51/A. § Az e rendeletben elõírt bejelentési kötelezettségeket a kötelezett elektronikus úton is teljesítheti.”

24. § (1) Az R2. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R2. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R2. 20. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
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25. § (1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R3.) 6. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatkörében:]

„j) központi nyilvántartást vezet a büntetõeljárás során lefoglalt, valamint más, jogszabályban meghatározott módon

a Rendõrség birtokába került kábítószerekrõl, pszichotróp anyagokról és egyes kábítószer-prekurzorokról, valamint

elkobzásuk esetén dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérõ felhasználás esetén a kiadás

végrehajtásáról.”

(2) Az R3. 6. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ORFK rendészeti feladatkörében:]

„h) felügyeli a több megye területén vagy országosan mûködõ, valamint a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok

szervezetében létesített fegyveres biztonsági õrségek tevékenységét;”

(3) Az R3. 6. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az ORFK rendészeti feladatkörében:]

„j) ellátja

ja) a rendõrségi fogvatartás végrehajtásával,

jb) a csapatszolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó felkészüléssel, valamint a rendezvények biztosításával,

jc) a rendõrségi objektumok õrzés-védelmével,

jd) a közterületi szolgálatot ellátó rendõri állomány tevékenységével, valamint

je) a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel

összefüggõ szakirányítási feladatokat.”

(4) Az R3. 6. § (3) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,

ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési feladatokat, ennek keretében]

„g) dönt a jogerõsen elkobzott kábítószerek, pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra történõ

felhasználásáról,

h) lefolytatja – a Rendõrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának

közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjármûvei, valamint a rendõrség által a védett

személyek szállítására rendszeresített gépjármûvei kivételével – a Rendõrség, továbbá a nemzetbiztonsági

szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság,

a tûzoltó egyesület, a Magyar Honvédség, a Legfõbb Ügyészség, illetve a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát

végzõ Közlekedésbiztonsági Szervezet által üzemben tartott gépjármûvek megkülönböztetõ jelzéseinek

felszerelésére és használatára, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági

eljárást,”

(5) Az R3. 6. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ m) ponttal

egészül ki:

[Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról,

ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenõrzési feladatokat, ennek keretében]

„l) lefolytatja a fegyveres biztonsági õrség létrehozásával, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági õrzés

elrendelésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat,

m) engedélyezi a fegyveres biztonsági õrség lõfegyverrel, lõszerrel és más kényszerítõ eszközzel való ellátását.”

26. § (1) Az R3. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság a Budapesti Ferihegyi Nemzetközi Repülõtéren]

„b) nyomozó és közigazgatási, valamint a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,”

[lát el.]

(2) Az R3. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Repülõtéri Rendõr Igazgatóság a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtéren ellátja a fegyveres biztonsági

õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában foglalt hatósági

feladatokat.”
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27. § (1) Az R3. 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendõr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében:]

„d) lefolytatja – az Országos Mentõszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgõsségi betegellátást

végzõ gépjármûvei kivételével – a sürgõsségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgõsségi betegellátást, illetve

a közmûvek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végzõ szervek, valamint a Vám- és Pénzügyõrség

által üzemben tartott gépjármûvek megkülönböztetõ jelzéseinek felszerelésére és használatára vonatkozó hatósági

eljárást,”

(2) Az R3. 11. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ i) ponttal egészül ki:

[A rendõr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében:]

„h) – a 6. § (2) bekezdés h) pontját, a 10. § (4) bekezdését és a 12. § (3) bekezdés f) és g) pontját kivéve – ellátja

a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában

foglalt, valamint a mezõõrökkel, a hegyõrökkel, a halászati õrökkel és hivatásos vadászokkal, a közterület-felügyelettel,

valamint a természetvédelmi õrszolgálattal kapcsolatos, rendõrségi hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat,

i) ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat, ha a közúti közlekedési bírságolási

eljárás megindítására okot adó szabályszegést a rendõr-fõkapitányság az ellenõrzése során állapítja meg.”

28. § (1) Az R3. 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendõrkapitányság közigazgatási hatáskörében]

„b) – a 10. § (2) bekezdés b) pontját és a 11. § (3) bekezdés i) pontját kivéve – ellátja a közúti közlekedési bírság

kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,”

(2) Az R3. 12. § (3) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:

[A rendõrkapitányság közigazgatási hatáskörében]

„f) elbírálja a fegyveres biztonsági õr, a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr, a mezõõr,

a hegyõr, a halászati õr, a hivatásos vadász, valamint a közterület-felügyelõ intézkedése, annak elmulasztása, illetve

kényszerítõ eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt,

g) ellátja a mezõõrök és a hegyõrök szakmai felügyeletét.”

29. § Az R3. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Kormány a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló elsõ- és másodfokú eljárásban, a 4.

mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén és szakkérdésben, a 4. mellékletben meghatározott

hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezési eljárásában

a szakhatósági állásfoglalást öt munkanapon belül kell kiadni.”

30. § A természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi õr köztisztviselõi munkaköri megnevezését külön jogszabály

tartalmazza.”

31. § Az R4. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Azt az állami vagy önkormányzati természetvédelmi õrt, aki a külön jogszabály szerinti szakirányú középfokú

képesítéssel és nem szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik, a felsõfokú végzettsége alapján kell besorolni. A

külön jogszabály szerinti munkaköri megnevezésként azonban legfeljebb természetvédelmi tájegységvezetõ

megnevezés alkalmazható.”

32. § Az R4. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az állami és az önkormányzati természetvédelmi õr intézkedés-taktikai elméleti és gyakorlati alapképzésérõl

a Minisztérium által kidolgozott tananyag alapján a munkáltató természetvédelmi õrszolgálat vagy önkormányzati

természetvédelmi õrszolgálat gondoskodik.”

33. § Az R4. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami és az önkormányzati természetvédelmi õr szolgálatának teljesítése során köteles egyenruhát, szolgálati

jelvényt, önvédelmi és kényszerítõ eszközöket, valamint hatósági szolgálati igazolványt, továbbá állami

természetvédelmi õr esetén a szolgálat jellege szerint szolgálati maroklõfegyvert magánál tartani.”
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34. § Az R4. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati természetvédelmi õrszolgálat tagjai közül õrszolgálat-vezetõt kell megbízni. Egyéb, az állami

természetvédelmi õrökre vonatkozó munkaköri megnevezés nem alkalmazható.”

35. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése

esetén kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló 156/2009.

(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 12. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a §

jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó határozat

jogerõre emelkedésétõl számított 22 munkanapon belül kell befizetni.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban

a korlátozott cselekvõképességgel rendelkezõ személyt is megilleti az eljárási képesség.”

36. § Az R5. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

37. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit

a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 39. § c) pontja 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1–36. §-a, 38–39. §-a, valamint 1–5. melléklete 2010. július 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. július

3-án hatályát veszti.

38. § (1) Az R1. 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „engedélyekkel;” szövegrész helyébe az „engedélyekkel, valamint nézõk

részvétele esetén a 13. § (5) bekezdése szerinti döntéssel;” szöveg lép.

(2) Az R2. 12. §-ában az „engedéllyel” szövegrész helyébe a „hatósági igazolvánnyal” szöveg, 14. § (1) bekezdésében

a „tartalmaznia,” szövegrész helyébe a „tartalmaznia.” szöveg, 14. § (2) bekezdés d) pontjában a „hozzájárulással”

szövegrész helyébe az „engedéllyel” szöveg, 15. § (3) bekezdés c) pontjában az „engedélyezõ – hatóság” szövegrész

helyébe az „engedélyezõ hatóság” szöveg, 17. § bevezetõ szövegében a „Rendõr-fõkapitányság igazgatásrendészeti

szolgálati ágba tartozó osztályának” szövegrész helyébe a „Rendõr-fõkapitányságnak” szöveg, 23. § (4) bekezdésében

a „rendõrség” szövegrész helyébe a „tevékenység helye szerint illetékes rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság” szöveg, 32. § (2) és (3) bekezdésében, 48. § (6) és (7) bekezdésében az „érvényes” szövegrész

helyébe a „hatályos” szöveg, 32. § (4) bekezdésében az „az érvényességi idõpont” szövegrész helyébe az „a

hatályosság” szöveg, 38. § (1) bekezdés l) pontjában az „engedélyt kiadó” szövegrész helyébe az „engedélyezõ”

szöveg, 43. § (5) bekezdésében a „hozott határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg, 46. § (1) bekezdésében

a „Külügyminisztérium javaslatára” szövegrész helyébe a „– a külpolitikáért felelõs miniszter véleményének

beszerzésével –” szöveg, 46. § (3) bekezdésében az „érvényességi idején belül” szövegrész helyébe a „hatályossága

alatt” szöveg, 47. § (1) bekezdésében az „érvényességi idõtartama” szövegrész helyébe a „hatályossága” szöveg, 50. §

(2) bekezdésében az „engedélyt kiállító rendõrhatóságnak” szövegrész helyébe az „engedélyezõ hatóságnak” szöveg,

51. § (1) bekezdés c) pontjában az „érvényességi idõtartamát” szövegrész helyébe a „hatályosságát” szöveg, 51. §

(1) bekezdés d) pontjában az „engedélyt kibocsátó” szövegrész helyébe az „engedélyezõ” szöveg lép.

(3) Az R3. 10. § (2) bekezdés bevezetõ szövegében a „Budapesti Ferihegyi” szövegrész helyébe a „Budapest Ferihegy”

szöveg lép.

(4) Az R4. 1. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelõs”

szöveg, 4. § (4) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltató

természetvédelmi õrszolgálat vagy önkormányzati természetvédelmi õrszolgálat” szöveg, 4. § (5) bekezdésében az „az

1. számú melléklet” szövegrész helyébe az „a Melléklet” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „2–8. §-ban” szövegrész

helyébe a „2–7. §-ban” szöveg, 1. számú mellékletében az „1. számú melléklet” szövegrész helyébe a „Melléklet”

szöveg, valamint a „természetvédelmi örök” szövegrész helyébe a „természetvédelmi õrök” szöveg lép.

39. § Hatályát veszti

a) a fegyveres biztonsági õrségek engedélyezésére jogosult szerv kijelölésérõl szóló 334/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelet,

b) az R1. 4. §-a, 7. § b) pontja, valamint 9. § (1) bekezdés g) pontjában az „igazolvány számát,” szövegrész,

c) az R1. 7. § c) pontja,
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d) az R2. 4. § (2) bekezdésében az „igazgatásrendészeti szolgálati ágába tartozó osztálya” szövegrész, a 7. § utolsó

mondata, 14. § (2) bekezdésében a „határozattal kiadott” szövegrész, a 14. § (4) bekezdés utolsó mondata, 31. §

(2) bekezdése, a 41. § (1) bekezdés utolsó mondata, a 44. §-t megelõzõ alcíme, 44. §-a, 53. § (1) bekezdése, 54. § (1)

és (5) bekezdése, valamint 14. számú melléklete,

e) az R3. 6. § (2) bekezdés fc) alpontja, 6. § (3) bekezdés d) pontja, 11. § (3) bekezdés g) pontja, valamint 14/A. §

(4) bekezdésében az „érdemi” szövegrész,

f) az R4. 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „– a természetvédelmi területõr kivételével –” szöveg, 8. §-a, valamint

2. számú melléklete.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatósági igazolvány céllövészet céljából kiadott lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ szervezetek

vagy személyek részére

A hatósági igazolvány elõoldala:

címer

Sorszám:

FL123456

LÕFEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idõ:

Jogosult az alábbi FLÓBERT LÕFEGYVERT tartani

Gyártó/típus:

Gyártási szám:

Kaliberjel:

Fegyvertartási cél: céllövészet

A hatósági igazolvány hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló

hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyezõ hatóság:

Engedélyezés dátuma:

„
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2. melléklet a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatósági igazolvány önvédelem céljából kiadott gáz- és riasztófegyver tartására vonatkozó engedéllyel

rendelkezõ személyek részére

A hatósági igazolvány elõoldala:

címer

Sorszám:

GR123456

FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idõ:

jogosult az alábbi GÁZ- ÉS RIASZTÓFEGYVERT viselni

Gyártó/típus:

Gyártási szám:

Kaliberjel:

Fegyvertartási cél: önvédelem

A hatósági igazolvány hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló

hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyezõ hatóság:

Engedélyezés dátuma:

„
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3. melléklet a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatósági igazolvány a forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végzõ személyek részére

A hatósági igazolvány elõoldala:

címer

Sorszám:

KE123456

LÕFEGYVER-KERESKEDÕ ENGEDÉLYE

Családi és utónév:

Születési hely, idõ:

jogosult tevékenység végzésére

A lõfegyver-kereskedõ megnevezése:

A hatósági igazolvány hátoldala:

ÉRVÉNYES

-ig

a személyazonosságot igazoló

hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyezõ hatóság:

Engedélyezés dátuma:

„
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4. melléklet a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelethez

„20. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Hatósági igazolvány lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezõ szervezetek részére

A hatósági igazolvány elõoldala:

címer
Sorszám:

JF123456

FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY
jogosult az alábbi fegyvert tartani és használatra feljogosított

alkalmazottja részére átadni

Gyártó/típus:
Gyártási szám:
Kaliberjel:
Fegyvertartási cél:

A hatósági igazolvány hátoldala:

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:

„

5. melléklet a 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelethez

„11. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege forintban, a határozat jogerõre
emelkedésétõl számított A bírságolással érintett

cselekmény
elkövetéséért felelõssé

tehetõ

I.
10 munkanapon belül

befizetve

II.
10 munkanapot

követõen befizetve

1. Menet közben kézben tartott mobil
rádiótelefon használata
a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ
b) lakott területen kívül b) 15 000 b) 21 000 jármûvezetõ
c) autóúton, autópályán c) 20 000 c) 32 000 jármûvezetõ

2. Biztonsági öv használata nélküli
közlekedés:
a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ

utazó személy
b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ

utazó személy
c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ

utazó személy
3. Gyermekbiztonsági rendszer

használatának elmulasztása
a) lakott területen belül a) 15 000 a) 21 000 jármûvezetõ
b) lakott területen kívül b) 30 000 b) 42 000 jármûvezetõ
c) autóúton, autópályán c) 45 000 c) 57 000 jármûvezetõ

4. Motorkerékpár-bukósisak használatának
elmulasztása
a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 jármûvezetõ

utas
b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 jármûvezetõ

utas
c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 jármûvezetõ

utas
„
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelete
az Európai Unió közösségi jogi aktusában elõírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak
teljesítendõ jelentéstétel és közzététel rendjérõl

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-ának (2) bekezdése i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,

hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének c) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a bányafelügyeletet érintõ Európai Bizottság részére (a továbbiakban: Bizottság) teljesítendõ

jelentéstételi és közzétételi rendre terjed ki.

2. § (1) Ha e rendelet vagy más jogszabály másként nem rendelkezik, a bányafelügyelet a bányászati ügyekért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján a Bizottság kérésére évente jelentést küld a Bizottságnak a következõkrõl:

a) a kõolaj és földgáz kutatására, feltárására és kitermelésére szabaddá tett földrajzi területek,

b) a kiadott engedélyek,

c) az engedélyesekrõl és azok összetétele, valamint

d) az ország területén található becsült tartalékok.

(2) A bányafelügyelet az (1) bekezdésben meghatározott jelentést az 1. melléklet szerinti adattartalommal készíti el.

(3) Azokat az információkat, amelyek az (1) bekezdésben foglaltak közül közérdekû információnak minõsülnek,

a bányafelügyelet a honlapján teszi közzé.

(4) A miniszter közli a Bizottsággal az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket felügyelõ illetékes hatóság nevét, valamint

késedelem nélkül közli az ebben bekövetkezõ változást.

3. § A rendelet 2. melléklete tartalmazza azokat a bányászatihulladék-kezelõ létesítmény engedélyben foglalt

információkat, melyeket megkeresés után a bányafelügyelet a bányászati hulladékok kezelésérõl szóló 14/2008. (IV. 3.)

GKM rendelet (a továbbiakban Bhr.) alapján a közösségi statisztikai hivatalok számára hozzáférhetõvé tesz.

4. § Abban az esetben, ha a bányafelügyelet a Bhr. 10. §-ának (4) bekezdése, valamint a 11. §-ának (5) bekezdése szerinti

bányászati hulladékkezelés során fellépett üzemzavar, baleset és környezeti károkozás következik be,

a bányafelügyelet a 3. mellékletben meghatározott információkat minden eseményre vonatkozóan évente megküldi

a miniszternek. Ezeknek az információknak a május 1-jén kezdõdõ és a következõ év április 30-ig tartó idõszakra kell

kiterjedniük, és azokat legkésõbb ez utóbbi év július 1-jéig kell megküldeni a Bizottságnak.

5. § A bányafelügyelet a bányászati hulladékok kezelésérõl szóló jogszabályban említett hulladékkezelési

létesítményekrõl szóló jelentését a rendelet 4. mellékletben foglalt kérdõív felhasználásával készíti el, és a miniszter

útján eljuttatja a Bizottságnak.

6. § (1) A 3. § (1) bekezdésben említett dokumentumokat a bányafelügyelet a továbbítást követõ 8 napon belül honlapján

közzéteszi, és ott legalább 30 napig szerepelteti.

(2) Ha a Bizottság a továbbított dokumentumok javítását vagy kiegészítését kéri, a módosításokat követõen

a (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.
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Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irányelve (1994. május 30.) a szénhidrogének kutatására, feltárására és

kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeirõl;

b) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelõ

iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv módosításáról;

c) Az Európai Bizottság 2009/358/EK határozata (2009. április 29.) az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ

hulladék kezelésérõl szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdésének

a) pontjában említett információk összehangolásáról és rendszeres továbbításáról, valamint a 18. cikkében

említett kérdõívrõl.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

A szénhidrogén-kutatással, -feltárással, -kitermeléssel és -készletekkel kapcsolatban közlendõ

információk

1. A kutatás, feltárás és kitermelés számára szabaddá tett területek az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétettek

szerint.

2. A kutatási, feltárási és kitermelési engedéllyel rendelkezõ területek esetében

a) a terület megnevezése és földrajzi lehatárolása;

b) a kiadott engedély száma, keltezése, tárgyi és idõbeli hatálya;

c) az engedélyes megnevezése, és gazdasági társaság esetében a társaság tagjainak összetétele a cégnyilvántartás

alapján.

3. Az ország területén nyilvántartott becsült készlet (földtani vagyon) az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás adatai

alapján.

2. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

A bányászati hulladékok kezelésére kiadott bányafelügyeleti engedélyekrõl közlendõ információk

1. A létesítmény neve és címe, az engedély kiadására illetékes hatóság és az ellenõrzésre illetékes hatóság megjelölése.

2. A kiadott engedélyre vonatkozó alapvetõ információk, ideértve az engedély kiadásának idõpontját, érvényességi

idejét, a hulladékkezelõ létesítmény osztályát, és a létesítmény üzemeltetési fázisának (mûködési, bezárási, vagy

bezárás utáni fázis) megjelölését.

3. Amennyiben szükséges, a hulladék típusára vonatkozó információk, valamint a létesítmények és a felügyeleti és

ellenõrzési eljárások rövid leírása.
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3. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

A bányászati hulladékkezelés során fellépett üzemzavarokról, balesetekrõl és környezeti károkozásról

közlendõ információk

Minden egyes eseményre vonatkozóan a következõ információkat kell összegyûjteni és a Bizottságnak megküldeni:

1. A létesítmény neve és címe, az engedély kiadására illetékes hatóság és az ellenõrzésre illetékes hatóság.

2. A kiadott engedélyre vonatkozó információk, ideértve az engedély kiadásának idõpontját, érvényességi idejét,

a hulladékkezelõ létesítmény osztályát, a hulladék típusát, valamint a berendezések és a felügyeleti és ellenõrzési

eljárások rövid leírását; a létesítmény üzemeltetési fázisának (mûködési, bezárási, vagy bezárás utáni fázis) leírását.

3. Az esemény leírása, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az esemény jellege és leírása; az esemény észlelésének leírása; az esemény helye és ideje;

b) az üzemeltetõ által az illetékes hatóságoknak megküldött információk, valamint a nyilvánossággal és –

amennyiben releváns – határokon átnyúló hatás esetén az esetlegesen érintett más tagállamokkal közölt

információk leírása és ezen információk továbbításának ideje;

c) a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások, valamint a hulladékkezelõ létesítmény

stabilitását érintõ lehetséges következmények értékelése;

d) az esemény lehetséges okainak elemzése.

4. Az esemény utáni helyreállítás érdekében tett korrekciós intézkedések:

a) amennyiben alkalmazandó, a vészhelyzeti terv végrehajtásának leírása;

b) az illetékes hatóságok által adott utasítások típusa;

c) egyéb intézkedések.

5. Az ugyanilyen jellegû események bekövetkezésének megelõzése érdekében hozott intézkedések leírása, így

különösen:

a) az engedély új feltételei;

b) a felügyeleti és az ellenõrzési rendszer kiigazítása;

c) az információtovábbítás javítása;

d) egyéb intézkedések.

6. A 2006/21/EK irányelv végrehajtásának javítása szempontjából esetlegesen hasznos további információk más

tagállamok és a Bizottság számára.

4. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

Kérdõív az Európai Unió bányászati hulladékok kezelését szabályozó közösségi jog végrehajtásáról szóló

jelentéstételhez

A. rész

Az elsõ jelentéstételi idõszakra vonatkozóan egy alkalommal megválaszolandó kérdések

1. Igazgatási szervezet és általános információk

Azoknak a hatóságoknak a megjelölése, melyek illetékessége alá tartoznak a következõk:

a) az üzemeltetõk által elõterjesztett hulladékgazdálkodási tervek ellenõrzése és jóváhagyása;

b) külsõ vészhelyzeti tervek elfogadása az „A” osztályba sorolt létesítmények tekintetében;

c) engedélyek kiadása és módosítása, valamint a pénzügyi biztosíték megállapítása és felülvizsgálata; és

d) hulladékkezelõ létesítmények helyszíni vizsgálatának lefolytatása.
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2. Hulladékgazdálkodási tervek és a súlyos balesetek megelõzése és az azokkal kapcsolatos információk

a) A hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyására létrehozott eljárások rövid leírása.

b) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezetének hatályába nem tartozó „A” osztályba sorolt

létesítményekre vonatkozóan az alábbiak érdekében hozott intézkedések leírása:

ba) a súlyos baleseti kockázatok azonosítása,

bb) a szükséges jellemzõknek a létesítmény tervezése, üzemeltetése és bezárása során történõ beépítése, és

bc) az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt káros hatások korlátozása.

3. Engedély és pénzügyi biztosíték

a) Azoknak az intézkedéseknek a megjelölése, melyeket annak érdekében tettek, hogy 2012. május 1-jéig

valamennyi mûködõ létesítmény rendelkezzen az irányelvnek megfelelõ engedéllyel.

b) Azoknak az intézkedéseknek a rövid leírása, amelyeket az elérhetõ legjobb technikáknak az engedélyek kiadására

és ellenõrzésére hatáskörrel rendelkezõ hatóságok számára megismerhetõvé tétele érdekében hoztak.

c) Annak megjelölése, hogy éltek-e azzal a lehetõséggel, amelynek alapján mérsékelhetõk vagy felfüggeszthetõk az

– inert vagy nem inert – nem veszélyes hulladék, valamint nem szennyezett talaj és tõzeg lerakására vonatkozó

követelmények.

d) Azoknak az intézkedéseknek a megjelölése, melyeket annak érdekében tettek, hogy az engedélyek rendszeresen

felülvizsgálatra kerüljenek.

e) A pénzügyi biztosíték létesítésére és idõszakonkénti felülvizsgálatára létrehozott eljárásnak a részletes

bemutatása. Hány létesítményre vonatkozóan nyújtottak már a Bhr. rendelkezéseinek megfelelõ pénzügyi

biztosítékot? Hogyan biztosítják, hogy 2014. május 1. elõtt valamennyi létesítményre vonatkozóan sor kerül

pénzügyi biztosíték nyújtására?

4. A nyilvánosság részvétele, országhatárokon átnyúló hatások

a) Annak a bemutatása, hogy a nyilvánosság észrevételeit és véleményét hogyan elemzik és veszik figyelembe az

engedélyekrõl való döntések meghozatala elõtt és a külsõ vészhelyzeti tervek elkészítése során.

b) Annak a bemutatása, hogy az esetlegesen országhatárokon átnyúló hatást kifejtõ létesítmények tekintetében

hogyan biztosítja, hogy a szükséges információkat megfelelõ ideig a másik tagállam és az érintett nyilvánosság

számára is hozzáférhetõvé váljon.

c) Annak a bemutatása, hogy az „A” osztályba sorolt létesítmények tekintetében és súlyos baleset esetén milyen

gyakorlati intézkedéseket hoztak annak biztosítására, hogy

ca) a szükséges információkat az üzemeltetõ haladéktalanul eljuttassa az illetékes hatósághoz,

cb) a biztonsági intézkedésekrõl és a szükséges intézkedésekrõl szóló információkat a nyilvánosság

rendelkezésére bocsássák, és

cc) az országhatárokon átnyúló hatást kifejtõ létesítmények esetében az üzemeltetõ által szolgáltatott

információkat a másik tagállamnak továbbítsák.

5. A hulladékkezelõ létesítmények építése és irányítása

a) Részletes bemutatása azoknak az intézkedéseknek, melyet annak érdekében tettek, hogy a hulladékkezelõ

létesítmények irányítását „megfelelõ szakirányú végzettséggel és szakértõi engedéllyel rendelkezõ személy lássa

el, és a személyzet megfelelõ képzésben részesüljön.

b) Rövid ismertetése annak az eljárásnak, amelyet a hatóságnak minden, a létesítmény stabilitását esetlegesen

veszélyeztetõ eseményrõl és a felügyeleti eljárás által feltárt jelentõs környezeti hatásról 48 órán belül történõ

értesítésére hoztak létre.

c) Annak a leírása, hogy az illetékes hatóság hogyan ellenõrzi a felügyeleti eredményekrõl készített rendszeres

jelentéseket

ca) az üzemeltetõ eljuttatja a hatóságnak, és

cb) e jelentések bizonyítják az engedélyezési feltételek betartását.

6. A bezárásra és a bezárás utáni idõszakra vonatkozó eljárás, nyilvántartás

a) Rövid bemutatása annak az eljárásnak, mely alapján a létesítmény bezárását követõen és amikor a hatóság

szükségesnek ítéli, a létesítmény stabilitásának rendszeres ellenõrzésére és a környezeti hatások minimalizálására

irányuló intézkedések meghozatalára kerül sor.

b) Részletes bemutatása annak, hogy milyen intézkedéseket hoztak a bezárt létesítményekre vonatkozó

nyilvántartás 2012. május 1-jéig történõ elkészítése érdekében.
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7. Vizsgálatok

a) Rövid ismertetése annak, hogy figyelembe veszik-e az irányelv alkalmazási körébe tartozó létesítmények

ellenõrzése során a környezetvédelmi ellenõrzések minimumkövetelményeit, és ha igen, milyen módon.

b) A vizsgálatok tervezésének rövid ismertetése. Meghatároznak-e a vizsgálat céljából kiemelt létesítményeket, és

ha igen, mely szempontok alapján? A vizsgálatok gyakorisága és típusa igazodik-e a létesítményekkel és

környezetükkel összefüggõ kockázatokhoz?

c) Ismertetése annak, hogy milyen vizsgálatokat végeznek, így például helyszíni, rutinszerû vagy nem rutinszerû

vizsgálatot, mintavételt, az önfelügyelet keretében gyûjtött adatok ellenõrzését, a hulladékkezeléssel kapcsolatos

mûveletek naprakész nyilvántartásának ellenõrzését.

d) A jóváhagyott hulladékgazdálkodási tervek rendszeres frissítésének és felügyeletének biztosítására szolgáló

intézkedések rövid ismertetése.

e) Milyen szabályok vonatkoznak a Bhr. megsértése esetén alkalmazandó szankciókra?

B. rész

Valamennyi jelentéstételi idõszakra vonatkozóan megválaszolandó kérdések

1. Igazgatási szervezet és általános információk

a) A kérdõívre adott válaszok koordinálásáért felelõs közigazgatási szervek megjelölése (név, cím, kapcsolattartó,

e-mail cím).

b) Amennyiben lehetséges, a megadott táblázat felhasználásával annak becslése, hogy a tagállam területén hány

ásványinyersanyag-kitermelésbõl származó hulladékot kezelõ létesítmény mûködik.

c) A tagállam területén mûködõ, „A” osztályba sorolt és a más tagállam területén esetlegesen környezeti hatást vagy

az emberi egészségre gyakorolt hatást kifejtõ hulladékkezelõ létesítmények számának megadása.

2. Hulladékgazdálkodási tervek és a súlyos balesetek megelõzése és az azokkal kapcsolatos információk

a) Rövid leírás a következõkrõl:

aa) a jelentéstételi idõszakban ideiglenesen vagy véglegesen jóváhagyott vagy elutasított

hulladékgazdálkodási tervek számát, és

ab) amennyiben releváns és ha lehetséges, az adott hulladékgazdálkodási terv végleges elutasításának

indokait.

b) A külsõ vészhelyzeti tervek felsorolása. Amennyiben még nem minden „A” osztályba sorolt létesítményre

vonatkozik vészhelyzeti terv, a hiányzó tervek számának és az e tervek elkészítésének ütemezésére vonatkozó

információ megadása.

c) Amennyiben elfogadták az inert hulladékoknak a felsorolását, kérjük, ennek a listának a továbbítása azon

információk és adatok rövid leírásával együtt, amelyek alapján eldöntötték, hogy a felsorolt hulladékok inertnek

tekinthetõk.

3. Engedély és pénzügyi biztosíték

Amennyiben lehetséges, a táblázat felhasználásával azon létesítmények számának megadása, amelyek részére az

irányelv rendelkezéseivel összhangban engedélyt adtak ki.

4. A bezárásra és a bezárás utáni idõszakra vonatkozó eljárás, nyilvántartás

a) A jelentéstételi idõszak alatt megindított és jóváhagyott bezárási eljárások számának megadása.

b) A bezárt és rendszeres felügyelet alatt álló létesítmények számának megadása.

5. Vizsgálatok

a) A jelentéstételi idõszakban lefolytatott vizsgálatok számának megjelölése, amennyiben lehetséges,

megkülönböztetve az alábbi létesítményekben lefolytatott vizsgálatokat:

aa) „A” osztályba sorolt létesítmények,

ab) inert hulladékot kezelõ létesítmények, és

ac) nem inert, nem veszélyes hulladékot kezelõ létesítmények.

Amennyiben a megfelelõ földrajzi (nemzeti/regionális/helyi) szinten vizsgálati program készült, ezen

program(ok) másolatának csatolása a jelentés mellékleteként.

b) Az irányelv rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó számadat, valamint a jogszabálysértés fõbb okainak

megadása, és az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében tett intézkedések leírása.
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6. Egyéb releváns információk

a) Összefoglaló készítése arról, hogy az irányelv végrehajtása során felmerült fõbb nehézségekrõl, valamint ezen

problémák megoldásáról.

b) A végrehajtással kapcsolatos esetleges további megjegyzések, javaslatok vagy egyéb információk leírása.

Mûködõ
Mûködõ,

engedéllyel
rendelkezõ [1]

Átmeneti
idõszakban [2]

Bezárási
fázisban [3]

Bezárt
vagy elhagyott [4]

„A” osztály [5]

ebbõl „Seveso”
létesítmények [6]

Nem „A” osztály

Inert hulladék [7]

Nem veszélyes nem inert
hulladék

Összesen

Amennyiben lehetséges, részletezze a táblázatot a következõ ágazatonként: építõipari ásványi nyersanyagok, ércek,

ipari ásványbányászati nyersanyagok, energetikai ásványi nyersanyagok és egyéb.

[1] A már megfelelõ engedéllyel rendelkezõ létesítmények száma.

[2] A 2006. május 1-tõl hulladékot át nem vevõ és 2010. december 31-ig bezárásra kerülõ létesítmények száma.

[3] Azon létesítmények száma, amelyek esetében a bezárási eljárás még folyamatban van.

[4] Amennyiben lehetséges, becsülje meg az elhagyott vagy bezárt, potenciálisan káros létesítmények számát.

[5] Az „A” osztályba sorolt létesítmények.

[6] A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

elleni védekezésrõl szóló jogszabály hatálya alá tartozó létesítmények.

[7] Kizárólag inert hulladékot kezelõ létesítmények.
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A pénzügyminiszter 23/2009. (XI. 10.) PM rendelete
a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl
szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet és a prémiumévek programmal, valamint a különleges
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési
megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a prémiumévek programról és

a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.)

PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„d) kártyabirtokos: az a természetes személy, akit a kártyafedezeti számlatulajdonos a kincstári kártya használatára

feljogosított.”

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

„(2) Az e rendeletben eltérõen nem szabályozott kérdésekben a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus

fizetési eszközökrõl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.

(VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) szabályai az irányadók.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kincstár ügyfelének a kérelmet a Kincstár honlapjáról letölthetõ 1. számú melléklet szerinti számlatulajdonosi

besorolásnak megfelelõ nyomtatványon kell benyújtania. Devizaszámla nyitása, az adatok módosítása a Kincstárhoz

levél formájában benyújtott kérelemmel, adatközléssel történik. A Kincstár a kincstári körön kívüli forintszámla

tulajdonosokkal és a devizaszámla tulajdonosokkal számlaszerzõdést köt.”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet – a közalapítványok kivételével – a Kincstár honlapjáról letölthetõ 1/a. számú melléklet szerinti

pénzforgalmi számlatulajdonosok – közalapítványok kivételével – törzsadatainak bejelentése elnevezésû

nyomtatványon nyújthatják be a Kincstárba. Közalapítványok számlanyitása, megszüntetése és törzsadatainak

módosítása esetében a 3. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványt kell megküldeni a Kincstárba. Helyi önkormányzati

családtámogatási folyószámla esetén az 1/i. számú melléklet szerinti nyomtatványt kell benyújtani a Kincstárba.”

4. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A számlatulajdonos szervezet vezetõjének bejelentési és rendelkezési jogosultságának igazolása a vezetõ

kinevezési, megbízási okiratával, nem törzskönyvi alanyok esetén társasági szerzõdéssel, a vezetõ aláírásának

igazolása közjegyzõ által aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy cégbejegyzési (változás-bejegyzési) eljárás

során ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintával történik. A Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági

Szolgálatok költségvetési szervei esetében a Kincstár elfogadja a fejezetet irányító szerv vezetõjének aláírását az

aláírás-bejelentõ okmányon, a számlatulajdonos szervezet vezetõjének bejelentési és rendelkezési jogosultságának

igazolására.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A számlák feletti rendelkezési jogot két jogosult együttesen gyakorolja a fizetési megbízások aláírásával és

a bejelentett bélyegzõlenyomatainak használatával. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó pénzforgalmi számlatulajdonosok számla feletti rendelkezési jogosultságára

a Gt.-ben, illetve a társasági szerzõdésben foglaltak az irányadók, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben foglalt, a cégjegyzésre irányadó szabályok szerint. A

számlatulajdonos azonosítása érdekében a bejelentett bélyegzõlenyomatokon legalább a számlatulajdonos nevének

vagy neve rövidítésének kell szerepelni.”
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(3) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A számla feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás alkalmazásával gyakorlók esetében a fizetési

megbízások elektronikus kettõs aláírói azok az aláírási joggal rendelkezõk lehetnek, akik a Kincstár által elõírt formában

bejelentésre kerültek.”

5. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kincstár a benyújtott fizetési megbízásokat – a 9. § (3)–(4) bekezdésében foglalt kivétellel – érkezteti. Az ügyfél

kérésére személyes benyújtás esetén az átvételt – a benyújtó által elõzetesen elkészített átvételi elismervényen –

igazolja.”

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Készpénzfelvételi igényeiket a kincstári ügyfelek)

„c) valuta felvétel esetén a kijelölt Igazgatóságokon 2 munkanappal”

(a készpénzfelvételt megelõzõen kötelesek írásban bejelenteni az Igazgatóság részére.)

(2) Az R. 8. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Kincstár az Igazgatóságokon közzétett hirdetményben határozza meg a forint és valuta készpénzfelvétellel

kapcsolatos részletes szabályokat, így elsõsorban a bejelentési bizonylat munkanapon belüli benyújtásának

határidejét, elfogadásának feltételeit, a benyújtás és visszaigazolás módját, valamint az állampapír forgalmazással

összefüggõ készpénzfelvétel, illetve annak bejelentésére vonatkozó szabályokat.”

7. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kincstárban alkalmazható fizetési módok a következõk:

a) átutalás:

aa) egyszerû átutalás,

ab) csoportos átutalás,

ac) hatósági átutalás és átutalási végzés;

b) beszedés:

ba) felhatalmazó levélen alapuló beszedés,

bb) határidõs beszedés;

c) készpénz-helyettesítõ eszközzel (kincstári kártya) történõ fizetés;

d) készpénzfizetés:

da) készpénz befizetése pénztárban számlára,

db) postai készpénz-átutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása számlára,

dc) készpénz kifizetése pénztárban számláról,

dd) megbízás teljesítése postai kifizetési utalvánnyal számláról.”

(2) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A Kincstár a hatósági átutalást és az átutalási végzést

a) a kincstári körbe tartozókkal szemben a saját gazdálkodásukkal összefüggésben az elõirányzat-felhasználási

keretszámla [Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés a) pont, 105. § (1) bekezdés, 107. § (1) bekezdés c) pont], a fejezeti

kezelésû elõirányzatok felhasználásával összefüggésben pedig a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási

keretszámla [Korm. rendelet 98. § (1) bekezdés d) pont],

b) kincstári pénzforgalmi számlatulajdonosokkal szemben a pénzforgalom lebonyolítására szolgáló folyószámla

[Korm. rendelet 97. § (2) bekezdés a) pont]

terhére teljesít.”

(3) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetében az Igazgatósághoz benyújtandó 1/d. számú mellékletben

meghatározott Felhatalmazó levélnek – amennyiben az abban megjelölt terhelendõ számla kincstári tranzakciós

kód (a továbbiakban: KTK) vagy államháztartási egyedi azonosító (a továbbiakban: ÁHT azonosító) használatára

kötelezett – tartalmaznia kell a kiadási KTK-t vagy ÁHT azonosítót.”

(4) Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Határidõs beszedés esetében – amennyiben a terhelendõ vagy a jóváírandó számla KTK vagy ÁHT azonosító

használatára kötelezett – az Igazgatósághoz be kell nyújtani a kötelezett és a jogosult közötti megállapodást.
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A megállapodásnak tartalmaznia kell a kiadási, illetve bevételi KTK-t vagy ÁHT azonosítót. A határidõs beszedés

adattartalma megegyezik az MNB rendeletben található formanyomtatvány adattartalmával.”

(5) Az R. 9. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Kincstárnál számlával rendelkezõ kötelezett a határidõs beszedés teljesítése ellen legkésõbb a kifogásolási

határidõ utolsó napját megelõzõ munkanap a Kincstár által közzétett hirdetményben meghatározott záró idõpontjáig

az 1/e. számú melléklet szerinti Kifogás határidõs beszedési megbízás ellen nyomtatvány 2 példányának benyújtásával

részben vagy egészben kifogást tehet az Igazgatóságnál.”

(6) Az R. 9. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A kincstári ügyfelek bármely Igazgatóság pénztáránál teljesíthetnek forint befizetést a Kincstárnál vezetett saját

számlájukra az erre a célra rendszeresített Befizetési szelvénnyel, amennyiben a kincstári ügyfél beazonosítható,

a befizetésre meghatározott számla a számlavezetõ rendszer törzsadataiban szerepel és arra a befizetés befogadható.

Valuta befizetését a Kincstár pénztárai a kijelölt Igazgatóságokon, meghatározott valutanemekben fogadják a Kincstár

által hirdetményben közzétett feltételeknek megfelelõen.”

(7) Az R. 9. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A hatósági átutalást és átutalási végzést – ha az érvényesíteni kívánt közigazgatási döntés ellen a kötelezett

számlatulajdonos bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 110. § (1) bekezdése alapján és a keresetlevélben a végrehajtás

felfüggesztését kérte – a Kincstár nem teljesíti, feltéve, hogy errõl a kötelezett számlatulajdonos a keresetlevél egy

eredeti példányával, még a hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítését megelõzõen értesítette. A Kincstár

a hatósági átutalás és átutalási végzés összegét a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem elbírálásáig zárolja.”

(8) Az R. 9. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A Kincstár devizafizetési megbízások befogadásakor és teljesítésekor az általa közzétett hirdetményben, illetve

a kapcsolódó szerzõdésekben meghatározottak szerint jár el.”

8. § Az R. 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kincstár tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásként terheli az ügyfél számláját azokban az esetekben, ha a Kincstár

a számla terhelését nem a kincstári ügyfél közvetlen megbízása alapján hajtja végre. Ezek az esetek a következõk)

„c) a jogerõs bírósági, közigazgatási határozaton alapuló hatósági átutalás és átutalási végzés, a bírósági végrehajtó

a követelés lefoglalására irányuló intézkedésének teljesítése, valamint a felhatalmazó levélen alapuló beszedés és

a határidõs beszedés elõirányzati fedezet hiányában történõ teljesítése,”

9. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A költségvetés végrehajtása során a kincstári körbe tartozó ügyfelek fõkönyvi nyilvántartása és a kincstári

pénzforgalomból nyert adatok közötti eltérések kiküszöbölése érdekében a KTK és ÁHT azonosító használatára kötelezett

számlák számlatulajdonosai a 4. számú melléklet szerinti átutalási megbízás kiegészítõ szelvényt kötelesek alkalmazni

abban az esetben, ha)

„g) a Kincstárban vezetett forintszámla terhére benyújtott devizaátutalási megbízások, a teljesített átutalások és

a fogadott jóváírások MNB által áthárított devizaforgalmi jutalékainak, díjainak utóterhelését, postai pénzforgalmi

megbízások után a posta által felszámított díjak, kincstári kártyával teljesített kiadások és a Kincstár által nyújtott

szolgáltatások díjainak, valamint a rendelkezésre állási díjnak az utóterhelését, jogerõs bírósági vagy közigazgatási

határozaton alapuló hatósági átutalás és átutalási végzés, a bírósági végrehajtó a követelés lefoglalására irányuló

intézkedésének, valamint felhatalmazó levélen alapuló beszedésnek és határidõs beszedésnek elõirányzati fedezet

hiányában történõ teljesítését követõen a kiemelt elõirányzati rendezésre kerül sor,”

(2) Az R. 15. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A Kincstárban vezetett forintszámla terhére benyújtott devizaátutalási megbízások, a teljesített átutalások és

a fogadott jóváírások MNB által áthárított devizaforgalmi jutalékainak, díjainak, postai pénzforgalmi megbízások után

a posta által felszámított díjaknak, a Kincstár által nyújtott szolgáltatások díjainak, a rendelkezésre állási díjnak és

a kincstári kártyával teljesített kiadásoknak az utóterhelése, jogerõs bírósági vagy közigazgatási határozaton alapuló

hatósági átutalás és átutalási végzés, a bírósági végrehajtónak a követelés lefoglalására irányuló intézkedése

teljesítése esetében a (4) bekezdésben foglaltakon felül fel kell tüntetni a tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások

visszatérülése kódon megfelelõ összeggel a rendezendõ összeget és a megfelelõ kiemelt kiadási elõirányzatok KTK-it

a hozzá tartozó megfelelõ összegekkel.”
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10. § Az R. 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet

2. számú melléklete, az R. 1/f. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az R. 1/g. számú melléklete

helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. Az R. kiegészül e rendelet 5. számú melléklete szerinti 1/i. számú

melléklettel.

11. § (1) A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói

költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: Pmr.)

7. § 2. pontjának felvezetõ szövege és 2. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„2. irányító szerv: a prémiumévek programban a költségvetési megtérítési igény szempontjából irányító szervek:

a) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti irányító szerv, illetõleg az Országos Rádió és Televízió Testület vonatkozásában az Országos Rádió és Televízió

Testület,”

(2) A Pmr. 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. §-a (1) és (3) bekezdésében, 3. § (1)–(3) bekezdésében és 4. §-ában az

„a felügyeleti” szövegrész helyébe az „az irányító” szöveg, 2. § (4) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében az

„A felügyeleti” szövegrész helyébe az „Az irányító” szöveg, 7. § 2. pont c) alpontjában a „jogelõd költségvetési szerv

felügyeletét ellátó” szövegrész helyébe a „jogelõd költségvetési szervet irányító” szöveg lép.

(3) A Pmr. 1. számú mellékletében a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg lép.

(4) A Pmr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„1/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez

Magyar Államkincstár Ikt. sz.: .........................

............................... Regionális Igazgatósága részére

Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat

Új bejelentés/A(z) ...................... ikt. számú bejelentés módosítása (megfelelõ szövegrész aláhúzandó).

Intézmény neve, székhelye: ........................................................................................... Tel.: .......................... Fax: ................................

Intézmény számlaszáma: - -

Készpénzfelvételi utalvány száma: ..................................................

Igényelt készpénz összege: .................................... Ft, azaz ........................................................................ Ft

Címletjegyzék: 20 000 Ft ........... db ........................ Ft 100 Ft ........... db ...................... Ft

10 000 Ft ........... db ........................ Ft 50 Ft ........... db ...................... Ft

5 000 Ft ........... db ........................ Ft 20 Ft ........... db ...................... Ft

2 000 Ft ........... db ........................ Ft 10 Ft ........... db ...................... Ft

1 000 Ft ........... db ........................ Ft 5 Ft ........... db ...................... Ft

500 Ft ........... db ........................ Ft

200 Ft ........... db ........................ Ft

Készpénzfelvétel jogcíme/KTK: ..........................................................................................................................................................................

A készpénzfelvétel esedékességének idõpontja: ................. év ................... hó ................ nap

Készpénzfelvételre jogosult személyek:

„A” Név: ................................................................................ „B” Név: ............................................................................

Születési név: .............................................................. Születési név: ..........................................................

Anyja születési neve: ................................................ Anyja születési neve: .............................................

Személyazonosságot igazoló Személyazonosságot igazoló

okmány száma: .......................................................... okmány száma: ......................................................

Felhatalmazzuk a Kincstár ............................................... Regionális Igazgatóságát, hogy a készpénz kifizetését jelen

Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat figyelembevételével teljesítse.

Dátum: ......................, .......... év .............. hó ......... nap

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

aláírás a Kincstárnál bejelentett módon

Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága tölti ki! Azonosítószám: ...........................

A fenti készpénzfelvételi igény bejelentését elfogadom/visszautasítom (megfelelõ szövegrész aláhúzandó).

A visszautasítás indoka: .........................................................................................................................................................................................

Dátum: ......................, .......... év .............. hó ......... nap

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

Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága”
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2. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„1/d. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez

Kincstári ügyfél ügyiratszáma: ..................................

Felhatalmazó levél

Alulírott (a kincstári ügyfél megnevezése) .......................................................................................................... jelen nyomtatvány

kitöltésével és aláírásával megbízom a Magyar Államkincstár ........................................................................................ Regionális

Igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy a Kincstárnál vezetett

- -

- - -

jelzõszámú, ...................................................... elnevezésû számlámat az alább megjelölt kedvezményezett által benyújtott

beszedési megbízás(ok) alapján megterhelje.

Kedvezményezett neve, címe: ............................................................................................................................................................................

Kedvezményezett pénzforgalmi jelzõszáma/IBAN száma: ......................................................................................................................

Kedvezményezett számlájának devizaneme (ISO kód): ............................................................................................................................

Kedvezményezett bankjának SWIFT/BIC kódja: ...........................................................................................................................................

Kiadási elõirányzat(ok) KTK-ja: ............................................................................................................................................................................

Bevételi KTK (ha mindkét fél kincstári ügyfél): ..............................................................................................................................................

Kiadási elõirányzat(ok) ÁHT – azonosítója: ....................................................................................................................................................

Bevételi elõirányzat(ok) ÁHT – azonosítója: ..................................................................................................................................................

A felhatalmazó levél ...................... év ....... hó ..... naptól

a) .......... év .... hó ........ napig*,

b) a fizetõ fél általi egyoldalú visszavonásig*,

c) a kedvezményezett és a fizetõ fél együttes írásbeli visszavonásáig*

érvényes.

* A megfelelõ kitöltendõ vagy aláhúzandó.

Dátum: .............................................

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

Kincstári ügyfél aláírása és bélyegzõlenyomata

(Kincstárnál bejelentett módon)

Kincstár tölti ki:

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................

Dátum: .............................................

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

Igazgatóság aláírása”
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3. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„1/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez

A Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatok jegyzéke

A Kincstár Igazgatóságától igényelhetõ, nyomdailag elõállított bizonylatok:

– Készpénzfelvételi utalvány

– Kifogás határidõs beszedési megbízás ellen

A Kincstár honlapjáról nyomtatható bizonylatok:

– Befizetési szelvény

– Fedezetigazolás

– Deviza-átutalási megbízás

– Készpénzfelvételre jogosultak bejelentési bizonylata

– Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat

– Valutafelvételi igény-bejelentési bizonylat

– Valuta eladási és vételi bizonylat”
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4. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„1/g. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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              Magyar Államkincstár  

DEVIZA-ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 
 
A MEGBÍZÁS SORSZÁMA 

                
 
A FIZET  FÉL PÉNZFORGALMI JELZ SZÁMA 

    -         -         -         
 
A FIZET  FÉL NEVE ÉS CÍME 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
A KEDVEZMÉNYEZETT SZÁMLASZÁMA 

                                   
 
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS CÍME 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK SWIFT-BIC KÓDJA 

           
 
A KEDVEZMÉNYEZETTEL KÖZLEND  
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
A KÖLTSÉGVISEL  SZÁMLA SZÁMA 

        -         -         
 
 
 
 
 
 
 
DÁTUM  ……………………………….,  ………………………………………………………………… 
 ALÁÍRÁS A KINCSTÁRNÁL BEJELENTETT MÓDON” 

    -   -   

AZ ÜGYINTÉZ  NEVE, TELEFONSZÁMA 
 

A MEGBÍZÁS ÖSSZEGE a megbízás devizanemében 
számmal 

                   
                ,   
 
bet vel 

 

   A MEGBÍZÁS DEVIZANEME 

  

A KÖLTSÉGVISELÉS MÓDJA 
 
BEN: kedvezményezett, SHA: osztott, OUR: megbízó 

   

 

AZ UTALÁS DEVIZANEME    

VALUTANAP     -   -   

A FIZETÉS MÓDJA 
D: dev. forg., S: STEP2, C: csekk  

A SZÁMLA DEVIZANEME    

IGAZOLÁST KÉR: IGEN=1, NEM=0  

IGAZOLÁS KÉRÉSE ESETÉN FAX SZÁM: 
 

          



5. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„1/i. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez

Magyar Államkincstár

Önkormányzati pénzforgalmi számlatulajdonosok törzsadatainak bejelentése
A bejelentés oka: számla nyitása, megszüntetése, adatmódosítás (a kívánt szöveg aláhúzandó!)

Számla nyitása, adatmódosítás, számla megszüntetése

Sorszám Megnevezés Adatok

1. A szervezet megnevezése:

2. A szervezet rövid neve:

3. A szervezet székhelye és címe:

4. Törzskönyvi nyilvántartási száma
(PIR):

5. A szervezet ÁHTI-je:

6. Adószáma:

7. Egységes statisztikai számjele:

8. TEÁOR száma:

9. Terület (székhely szerinti megye):

10. A jegyzõ/körjegyzõ neve:

11. Számlavezetõ Állampénztári
Iroda neve(1):

12. Kincstári számlaszáma(2):

13. Számla megnevezése(3): Önkormányzati családtámogatási folyószámla

Intézményi kártyafedezeti számla

14. Érvénybe lépés kelte(4):

Adatmódosítás bejelentése

Sorszám Megnevezés Régi adat Újonnan bejelentett adat

(1) Az adott régión belül a kincstári Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda 9. sorral azonos megyében lévõ

számlavezetõ helye, Budapest és Pest megyei önkormányzatok esetében: „32-es” ÁPI.

(2) A Kincstár tölti ki.

(3) A megfelelõ X-szel jelölendõ.

(4) Visszamenõleges dátummal nem lehetséges. Legkorábbi dátuma a Pénzforgalmi Fõosztály feldolgozását követõ

elsõ naptári nap lehet!

Az 1–10. sorok adatait a törzskönyvi nyilvántartásból ellenõrizni kell.

A 4–7. sorokba a polgármesteri hivatallal rendelkezõ önkormányzatok esetén a polgármesteri hivatalok adatait kell

beírni.”
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Ha a szervezet számláit a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda vezeti:

Van-e fiókbérlete: igen – nem*

száma: ...............................................

A szervezet megszûnt, kérjük a kincstári nyilvántartásból való törlését**

Esetleges egyéb közlendõk:

Dátum:

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

SZÁMLATULAJDONOS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

cégszerû aláírása Engedélyezõ Családtámogatási Irodája

(aláírás és bélyegzõ)

Iktatószám:

Ügyintézõ:

Dátum:

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

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Pénzforgalmi Fõosztálya

* A kívánt szöveg aláhúzandó!

** Törlés kérése esetén aláhúzandó!”
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6. számú melléklet a 23/2009. (XI. 10.) PM rendelethez

„4. számú melléklet a 8/2005. (II. 8.) PM rendelethez

Igénylõlap a PéPtv. 4. § (8), 5. § (3), 6. § (1) bekezdésében foglalt költségvetési megtérítés folyósításához
(az irányító szerv tölti ki)

Irányító szerv megnevezése, száma: .............................................

Elszámolási idõszak: .......... ......... ............ - .............. .......... ........

1.
Cím

2.
Cím, alcím

megnevezése

3.
A kifizetett személyi juttatás összege

4.
Munkaadói közterhek

5.
Személyi juttatás és munkaadói közterhek együtt (3+4)

Prémiumévek
program

Különleges
foglalkoztatási

állomány
Együtt

Prémiumévek
program

Különleges
foglalkoztatási

állomány
Együtt

Prémiumévek
program

Különleges
foglalkoztatási

állomány
Együtt

Irányító szerv összesen:

Tájékoztató adat

Cím Cím, alcím megnevezése
Prémiumévek programban

részt vevõk létszáma (fõ)

Különleges
foglalkoztatási állományban lévõk

létszáma (fõ)

Változás az elõzõ igénylés idõszakához viszonyítva (fõ)

Prémiumévek program
Különleges foglalkoztatási

állomány

Irányító szerv összesen:

Kelt: ..................... év ................. hó ............. nap

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

cégszerû aláírás”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
a központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését
megalapozó egyes kormányhatározatok módosításáról

A Kormány jóváhagyja, hogy

1. a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintõ intézkedésekrõl szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat

2. számú mellékletének helyébe e határozat 1. számú melléklete,

2. a 2009. évi államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1033/2009. (III. 17.) Korm.

határozat 2. számú mellékletének helyébe e határozat 2. számú melléklete,

3. a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1001/2009. (I. 13.)

Korm. határozat 2. számú mellékletének helyébe e határozat 3. számú melléklete lép.

Felelõs: a fejezetet irányító szervek vezetõi

pénzügyminiszter

Határidõ: azonnal

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet az 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozathoz

„2. számú melléklet az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –6,7

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–2,2

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –252,4

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–80,8

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –34,2

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–10,9

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –89,7

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–28,7

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

005214 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –300,4

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–96,1

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –75,1

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–24,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

A módo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása –8,9

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium igazgatása –333,2

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium –45,1

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása –118,4

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

005214 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása –396,5

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása –99,1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos –1001,2 –1001,2

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.”
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2. számú melléklet az 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozathoz

„2. számú melléklet az 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozathoz

Mentesített elõirányzatok

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés

Önkormányzati Minisztérium

11 12 01 06 00 Távhõszolgáltatás korszerûsítése és kompenzáció

11 12 20 01 00 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

11 12 22 00 00 Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása

11 12 25 02 00 A 2010. évi országgyûlési választások elõkészítése

11 12 25 03 00 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Honvédelmi Minisztérium

13 08 02 32 00 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

14 20 01 14 00 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

Oktatási és Kulturális Minisztérium

20 02 00 00 00 Egyetemek, fõiskolák ellátottak pénzbeli juttatásai

20 11 02 01 00 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata

20 11 02 07 00 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)

20 11 02 08 00 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése

20 11 02 10 00 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

20 11 02 11 00 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)

20 11 02 17 00 Gyakorlóiskolák normatív támogatása

”

3. számú melléklet az 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozathoz

„2. számú melléklet az 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozathoz

Mentesített elõirányzatok

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Megnevezés

Önkormányzati Minisztérium

11 12 20 01 00 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

11 12 22 00 00 Önkéntes tûzoltóságok normatív támogatása

11 12 25 02 00 A 2010. évi országgyûlési választások elõkészítése

11 12 25 03 00 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

Honvédelmi Minisztérium

13 08 02 32 00 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

14 20 01 14 00 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához

Oktatási és Kulturális Minisztérium

20 02 00 00 00 Egyetemek, fõiskolák ellátottak pénzbeli juttatásai

20 11 02 01 00 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata

20 11 02 07 00 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás)

20 11 02 08 00 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése

20 11 02 10 00 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

20 11 02 11 00 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)

20 11 02 17 00 Gyakorlóiskolák normatív támogatása

20 11 05 04 00 Felsõoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

20 11 05 26 00 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása

20 11 07 15 00 „Útravaló” ösztöndíj program

”
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A Kormány 1187/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló
1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram keretösszegének 3 milliárd forinttal történõ emelése érdekében

a következõ határozatot hozza:

1. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban:

kormányhatározat) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM

rendelet szerint véglegesen elismert termelõi szervezetek és elõzetesen elismert termelõi csoportok (a továbbiakban

együtt: TÉSZ) számára kerüljön meghirdetésre az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram (a továbbiakban:

Program) 8 milliárd forintos keretösszeggel;

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

b) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által euróban

meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a Program

finanszírozásához 5 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi

CLXIX. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény) 5. § (2) bekezdése alapján a pénzügyminiszterrel

árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából

6 év; az árfolyam-fedezeti megállapodás e kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által

közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelõs: pénzügyminiszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

c) az MFB Zrt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz

kapcsolódóan a Program finanszírozásához további 3 milliárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2009. évi

költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 35. § (3) bekezdésében meghatározott keret terhére az MFB törvény 5. §

(2) bekezdése alapján a pénzügyminiszterrel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az

árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 6 év; árfolyam-fedezeti megállapodás a kormányhatározat e pontja

hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon köthetõ;

Felelõs: pénzügyminiszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

d) a Program keretében az MFB Zrt. által alkalmazott refinanszírozási kamatláb 3 havi EURIBOR+legfeljebb

1,25%-pont, a kihelyezésre kerülõ hitel kamata pedig 3 havi EURIBOR+legfeljebb 4,25%-pont lehet.

Felelõs: pénzügyminiszter

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal”

2. A kormányhatározat 1/A. pont a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[1/A. A pénzügyi gazdasági válság hatásainak enyhítése a TÉSZ-ek mûködõképességének fenntartása és

versenyképességének javítása érdekében a Kormány]

„a) egyetért azzal, hogy az MFB törvény 2. §-ának k) pontjában, valamint 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján

az 1. pont b) alpontjában rögzített keretbõl 3 milliárd forintot, az 1. pont c) alpontjában rögzített keretbõl pedig

1 milliárd forintot az MFB Zrt. közvetlen hitelnyújtásra használjon fel;
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b) úgy dönt, hogy az MFB törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályi állami kezesség mértéke az MFB Zrt.

által nyújtott – legfeljebb 4 milliárd forint keretösszegû – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló

2008. évi CII. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terhelõ forgóeszközhitel tõkeösszegének 80%-a;

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

pénzügyminiszter

Határidõ: azonnal”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1188/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
a fejezeti bevételek és kiadások 2009. I–III. negyedévi teljesülésérõl, a fejezetek zárolt egyensúlyi
tartaléka és a stabilitási tartalék felhasználásáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 50. §-ának

(3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

– nem kezdeményezi a zárolt fejezeti egyensúlyi tartalékok felszabadítását,

– nem hajt végre átcsoportosítást a stabilitási tartalék terhére.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként

a http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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	2009. évi CVII. törvény
	az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodást módosító jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

	2009. évi CVIII. törvény
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	A Kormány 1186/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
	a központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1187/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
	az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1188/2009. (XI. 10.) Korm. határozata
	a fejezeti bevételek és kiadások 2009. I–III. negyedévi teljesülésérõl, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka és a stabilitási tartalék felhasználásáról





