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III. Kormányrendeletek

A Kormány 276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelete

a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a felsõoktatásról szóló 2005. évi

CXXXIX. törvény 153. §-ának (1) bekezdés 1., 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az 1. § tekintetében a Magyar

Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a 3. § (4) bekezdés tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével –

a következõket rendeli el:

1. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. §-t követõen a következõ alcímmel és 1/A–1/D. §-sal egészül ki:

„A „kutatóegyetem” minõsítés adományozási rendje

[az Ftv. 5. § (6) bekezdéséhez]

1/A. § (1) Azok a felsõoktatási intézmények, amelyek az egyetemmé válás jogszabályban rögzített feltételein

túlmenõen további – a (2) bekezdésben és 1/B. § (5) bekezdésében meghatározott – minõségi kritériumoknak is

megfelelnek, pályázati eljárás eredménye alapján hároméves idõszakra „kutatóegyetem” minõsítést kaphatnak.

(2) A „kutatóegyetem” minõsítést pályázat útján azok az egyetemek nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi

feltételeknek:

a) a folyamatos, stratégiai jellegû alap- és alkalmazott kutatás a felsõoktatási intézmény és szervezeti egységeinek

többsége mûködésének meghatározó részét képezi;

b) jelentõs hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végeznek, amelynek eredményeit

magas hatásfaktorú folyóiratokban és könyvekben, szabadalmakban, új eljárásokban, közhasznú alkotásokban

jelenítik meg, és azokat az oktatásba közvetítik;

c) a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, ezen belül is kiemelkedõ teljesítményt

nyújtanak a doktori képzés területén;

d) mind a kutatás, mind a képzés területén széles körû nemzetközi együttmûködéseket folytatnak.

1/B. § (1) A minõsítési eljárás lefolytatására, a minõsítés részletes követelményrendszerének kidolgozására

az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) Kutatóegyetemmé Minõsítõ Bizottságot (a továbbiakban:

Bizottság) hoz létre. A Bizottság öt tagból áll. A Bizottság tagjai a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori

Konferencia, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, és a Nemzeti

Bologna Bizottság elnökei vagy az általuk kijelölt személyek.

(2) A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a Bizottság által felkért tudományos fokozattal

rendelkezõ külsõ szakértõk, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók Országos

Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált egy-egy személy.

(3) A Bizottság a tagjai közül elnököt választ. A Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki és közzéteszi az Oktatási és

Kulturális Minisztérium honlapján. A Bizottság határozatképes, ha az ülésén tagjainak a többsége jelen van. A Bizottság

döntését a jelenlévõ tagok több mint felének szavazatával hozza meg.

(4) A Bizottság részletesen kidolgozza a minõsítés követelményrendszerét, a pályázók körét, és az értékelés

módszerét, amit elõterjeszt a miniszter számára jóváhagyás céljából. A pályázati kiírást a miniszter teszi közzé

az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

(5) A részletes pályázati kiírás feltételrendszerét a következõ értékelési szempontok alapján kell meghatározni:

a) tudományos fokozattal rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya jelentõsen

meghaladja az egyetem mûködési feltételeként a felsõoktatási törvényben meghatározott mértéket, közöttük

jelentõs számban rangos hazai és külföldi tudományos és más alkotói díjakkal, címekkel kitüntetettek vannak;

b) a felsõoktatási intézmény fõállású oktatóinak és kutatóinak többsége – a publikációk és a független hivatkozások

száma alapján – nemzetközileg is jelentõs alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet és nemzetgazdaságilag fontos,

hazai és nemzetközi hatású kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat;
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c) a felsõoktatási intézmény több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban folytat doktori

képzést, és nemzetközi szintûek a doktori fokozat odaítélésének követelményei;

d) a felsõoktatási intézményben kiemelkedõen nagy a doktori képzésben részt vevõ hallgatók száma vagy aránya, és

a doktori fokozatszerzési eljárást sikerrel teljesítõk száma vagy aránya;

e) a felsõoktatási intézmény rendelkezik jelentõs mértékû, hazai és külföldi, közvetlen megrendelésen alapuló, illetve

pályázati támogatás formájában elnyert kutatási, fejlesztési és innovációs bevételekkel;

f) a felsõoktatási intézmény tudás- és technológiatranszfer tevékenységével szervezi, illetve erõsíti a régióban

a felsõoktatás és gazdaság kapcsolatát, hallgatói pályakövetési rendszert mûködtet;

g) a felsõoktatási intézményben az Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatóhelyek mûködnek;

h) a felsõoktatási intézmény részt vesz az Európai Felsõoktatási Térség és az Európai Kutatási Térség programjaiban,

az Európai Minõségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatja a folyamatos minõségfejlesztést, ezzel

összefüggésben figyelembe vehetõ az is, ha az egyetem vagy szervezeti egysége Felsõoktatási Minõségi Díjat nyert;

i) a felsõoktatási intézménynek jelentõs külföldi felsõoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött

együttmûködési megállapodásai vannak az oktatás és a kutatás terén;

j) a felsõoktatási intézmény idegen nyelvû képzéseket folytat, felkészült külföldi hallgatók és doktoranduszok

képzésére, képzési programjaiban nemzetközi elismertségû hazai és külföldi oktatók is hirdetnek kurzusokat;

k) a felsõoktatási intézmény hallgatóinak meghatározó százaléka a képzés ideje alatt részt vesz az intézmény által

elfogadott külföldi részképzésen, továbbá az intézmény az európai mobilitás program keretében részképzésre fogadja

az Európai Uniós tagállamok hallgatóit;

l) a felsõoktatási intézmény példamutató a minõségi oktatást segítõ módszerek, technikák alkalmazásában –

különösen a tutorális-rendszer, és az elektronikus tartalomfejlesztés terén;

m) a felsõoktatási intézmény átfogó tehetséggondozó programmal rendelkezik (kiválasztás, mentorprogram,

tudományos diákkör, szakkollégium), hallgatói tanácsadó rendszert mûködtet;

n) a felsõoktatási intézményben nemzetközi hallgatói szakmai-tudományos szervezet mûködik, a hallgatók

eredményesen szerepelnek nemzetközi konferenciákon, szakmai versenyeken, és eredményeiket rangos hazai és

külföldi folyóiratokban és könyvekben mutatják be.

(6) A pályázatokat szakértõk értékelik, akiket az értékelésre a Bizottság kér fel. A szakértõk szakmai szempontból

pontozzák, és szövegesen értékelik a benyújtott pályázatokat. A Bizottság összegezi, a pontszámok alapján

rangsorolja és elbírálja az értékelt pályázatokat, továbbá javaslatot tesz a díjazottakra.

(7) A „kutatóegyetem” minõsítés adományozásáról a Bizottság javaslatára a miniszter dönt. A minõsítés több egymást

követõ idõszakra is elnyerhetõ.

1/C. § A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási feladatokat az Oktatási és Kulturális

Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága látja el.

1/D. § A „kutatóegyetem” minõsítéssel rendelkezõ felsõoktatási intézmények részére külön eljárás alapján

többlettámogatás adható.”

2. § A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyért felelõs miniszter egészségügyi felsõoktatási koordinációs tanácsot mûködtet, amelyben

valamennyi érintett felsõoktatási intézmény képviselõje és a miniszter is részt vesz. Az orvos- és egészségtudományi

képzési területet illetõen az egészségügyi miniszter a miniszterrel együtt – az egészségpolitikai elvekkel

összhangban – tesz javaslatot alap- és mesterképzésben elsajátítandó kompetenciákra, a képzési és kimeneti

követelmények módosítására.”

3. § (1) E rendelet – a (3) bekezdés b) pontjának kivételével – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és 2012.

január 2-án hatályát veszti.

(2) A (3) bekezdés b) pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Rendelet bevezetõ részében

a) a „153. § (1) bekezdés 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20.” szövegrész helyébe a „153. § (1) bekezdés 1., 3., 7., 8., 10., 11.,

14., 15. és 20.” szöveg,

b) az „a 129. § (5)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 128. § (1) bekezdés q) pontjában és a 129. §

(5)–(6) bekezdésében” szöveg,
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c) az „a 23–27. §-ok tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével” szövegrész helyébe az „az

1/A–1/D. §-ok tekintetében a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a 23–27. §-ok tekintetében a Magyar

Rektori Konferencia egyetértésével” szöveg

lép.

(4) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítási eljárás rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.

rendeletnek a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzékét meghatározó 1. számú

mellékletében a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó, igazgatási képzési ág alapképzési szak elnevezései között

a „bûnügyi igazgatási” szövegrész helyébe a „bûnügyi igazgatási*” szöveg, a „rendészeti igazgatási” szövegrész

helyébe a „rendészeti igazgatási*” szöveg lép.

(5) A Rendelet – e rendelet 1. §-ával megállapított – 1/B. § (1) bekezdésében meghatározott Kutatóegyetemmé Minõsítõ

Bizottságot az e rendelet hatálybalépését követõ harminc napon belül kell megalakítani.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelete

az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet

módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi

miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított

feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem:

1. § Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § A R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § A R. 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ fogtechnikus, valamint fülilleszték-készítõ képzéseket a képzés

megkezdésekor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-,

pótvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését

követõ egy évig, de legkésõbb 2014. augusztus 31-éig van lehetõség.

(3) Az R.

a) 1–3. számú mellékleteiben az „Elágazás” szövegrészek helyébe a „Szakképesítés elágazás” szöveg, a „Ráépülés”

szövegrészek helyébe a „Szakképesítés-ráépülés” szöveg;

b) 2. számú mellékletében az „elágazás” szövegrészek helyébe a „szakképesítés-elágazás” szöveg, az „ELÁGAZÁS”

szövegrészek helyébe a „SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS” szöveg, az „elágazáshoz” szövegrészek helyébe

a „szakképesítés-elágazáshoz” szöveg, az „Elágazások” szövegrész helyébe a „Szakképesítés elágazások” szöveg,

a „ráépülés” szövegrészek helyébe a „szakképesítés-ráépülés” szöveg, a „RÁÉPÜLÉS” szövegrészek helyébe

a „SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS” szöveg, a „ráépüléshez” szövegrészek helyébe a „szakképesítés-ráépüléshez”

szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 54/2005.

(XI. 23.) EüM rendelet, valamint a fülilleszték-készítõ és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet.

(5) Az 1–3. §, a (3)–(4) bekezdés és az 1–3. melléklet az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

(6) E rendelet 2014. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete az 1. sorszámú Ápoló szakképesítés sort követõen a következõ sorral egészül ki:

[Sor-

szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

Szakmacsoport megnevezésesor-

száma
azonosító száma megnevezése

1. 1. 54 723 01 1000 00 00 Ápoló Egészségügyi szakmacsoport]

„

54 723 01 0100 52 01 Részszakképesítés: Gyakorló
ápoló

”

2. A R. 1. számú melléklete a következõ 18. ponttal egészül ki:

[Sor-

szám

Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

Szakmacsoport megnevezése]sor-

száma
azonosító száma megnevezése

„

18. 9. 54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus Egészségügyi szakmacsoport

54 724 01 0001 54 01 Szakképesítés-ráépülés:
Fülilleszték-készítõ

”

2. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 1. sorszám alatt kiadott ápoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei a következõk

szerint módosulnak:

1.1. Az „I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK” alcím 3.1. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Szakképesítések köre:]

„

3.1 Részszakképesítés Azonosító szám: 54 723 01 0100 52 01

Megnevezés: Gyakorló ápoló
”

1.2. Az „I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK” alcím 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Hozzárendelt FEOR szám: 3211”

1.3. A „II. EGYÉB ADATOK” alcím az e rendelet 4. § (3) bekezdésével módosított „SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Diabetológiai szakápoló” szövegrészt megelõzõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyakorló ápoló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Elérhetõ kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges

2. A képzés maximális idõtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 2000

3. Elmélet aránya: 50%

4. Gyakorlat aránya: 50%

5. Szakmai alapképzés idõtartama: –

6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges”
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1.4. A „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” alcím „2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban” szakmai követelménymodul

„Tulajdonságprofil” részében az „Idegen nyelv angol” szövegrész helyébe az „Idegen nyelv” szöveg lép.

1.5. A „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” „Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Ápoló megnevezésû szakképesítés

szakmai követelménymoduljainak” azonosítóját és megnevezését meghatározó táblázat a „2322-06 Gondozás” sort

követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki:

[Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Ápoló megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése]

[2322-06 Gondozás]

„

2323-06 Egészségnevelés – egészségfejlesztés
”

1.6. A „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” alcím az „Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Ápoló megnevezésû

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak” azonosítóját és megnevezését meghatározó táblázatot követõen a

következõ táblázattal egészül ki:

„

Az 54 723 01 0100 52 01 azonosító számú, Gyakorló ápoló megnevezésû részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban

2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

2324-06 Alapápolás

2325-06 Diagnosztika-terápia

2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás

2322-06 Gondozás
”

1.7. Az „V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím „2. A szakmai vizsga részei” pontban a 4-8. vizsgarész helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2324-06 Alapápolás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, ápolási mûveletek elvégzése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%
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5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2325-06 Diagnosztika-terápia

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazás szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti és gyakorlati ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, tünetfelismerés, eszközhasználat

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2322-06 Gondozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismereteinek alkalmazó szintû reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása a gondozási feladatokból
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2323-06 Egészségnevelés – egészségfejlesztés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, egészségnevelési helyzetek, feladatok megoldása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%”

1.8. Az „V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” alcím „3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:” „Az 54 723 01 0000 00 00

azonosító számú, Ápoló megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében” rész

helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„Az 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú, Ápoló megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a

vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 10

5. vizsgarész: 10

6. vizsgarész: 10

7. vizsgarész: 15

8. vizsgarész: 10

9. vizsgarész: 15”

„Az 54 723 01 0100 52 01 azonosító számú, Gyakorló ápoló megnevezésû részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és

ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 20

6. vizsgarész: 20

7. vizsgarész: 10”
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1.9. A „VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK” alcím alatt szereplõ táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök és felszerelések minimuma
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Gyógyszerelõ kocsi X X X X X X X X X X X X X X

Mûszerelõ asztal X X X X X X X X X X X X X X

Infúziós eszközök X X X X X X X X X X X X X X

Légútbiztosítás eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Elsõ ellátás, elsõsegélynyújtás
eszközei

X X X X X X X X X X X X X X

Intenzív ellátás eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Transzfuziológiai eszközök X X X X X X X X X X X X X X

Altatógép X X X X X X X X X X X X X

Reanimatológia eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Beavatkozások eszközei,
mûszerei

X X X X X X X X X X X X X X

Diagnosztikai eszközök
(EKG, Doppler, oscillometria,
légzésfunkció, audiométer,
látásvizsgálat eszközei)

X X X X

Riasztás eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Monitorozás eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Ápolás, szakápolás eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Oxigén terápia eszközei X X X X X X X X X X X X X X

Dokumentáció és archiválás
eszközei

X X X X X X X X X X X X X X

Diabeteses beteg ellátásához
szükséges eszközök

X

”

2. A R. 2. számú melléklete a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 18. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus

3. Szakképesítések köre:

3.1 Részszakképesítés Nincs

3.2 Szakképesítés-elágazás Nincs

3.3 Szakképesítés-ráépülés Azonosítószám: 54 724 01 0001 54 01

Megnevezés: Fülilleszték-készítõ
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4. Hozzárendelt FEOR szám: 3248

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakképzési évfolyamok

száma
Óraszám

Fogtechnikus 3 3000

Fülilleszték-készítõ – 800

II.
EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fogtechnikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Elérhetõ kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 25%

3. Gyakorlat aránya: 75%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van

Idõtartama (évben vagy félévben): maximálisan 0,5 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

Ha szervezhetõ, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fülilleszték-készítõ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú Fogtechnikus szakképesítés vagy 5.4 szintû

egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelõ, OKJ

elõtti, államilag elismert szakképesítés kompetenciaméréssel az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú Fogtechnikus

szakképesítés követelménymoduljaiból

Elõírt gyakorlat: –

Elérhetõ kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 25 %

3. Gyakorlat aránya: 75%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakör, foglalkozás:

A munkakör foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

3248 Fogtechnikus
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2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ leírása:

A fogtechnikus csoportmunkában a fogorvossal és az asszisztenciával, valamint a páciens közremûködésével

fogtechnikai laboratóriumban kivehetõ, rögzített és kombinált fogpótlásokat, restauratív protetikai és fogszabályozó

készülékeket készít, illetve javításokat végez.

Feladatait munkavédelmi és ergonómiai szabályok szerint végzi.

Szakszerûen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit.

Munkáját a szakmai etika elvei szerint végzi, innovációs tevékenységet, önképzést folytat, publikál.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

– –

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hiteles kommunikációt folytat klienssel, munkatársakkal

Segítõ kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítõ technikákat alkalmaz

Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel

Önérvényesítõ kommunikációt alkalmaz

Az ellátásban résztvevõkkel kapcsolatot tart

Jelzi a családon belüli erõszakkal összefüggõ problémát

Figyelembe veszi a különbözõ kultúrákat

Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat

Alkalmazza a dokumentálás különbözõ formáit

Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja

Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt

Közremûködik pszichés támogatásban

Betartja az adatvédelmi szabályokat

Esélyegyenlõséget biztosít

Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

E Idegen nyelv

C Kommunikáció

A Szakmai kommunikáció

C Etikai ismeretek

C Jogi ismeretek

C Informatika, ügyvitel

C Önismeret

C Szaknyelv

D Szociológia

D Szociálpszichológia

D Személyiségfejlesztés

D Pedagógia
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû beszédkészség

3 Információforrások kezelése

4 Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Állóképesség

Megbízhatóság

Empátiás készség

Határozottság

Stressztûrõ képesség

Pontosság

Társas kompetenciák:

Együttmûködõ készség

Meggyõzõképesség

Közérthetõség

Kommunikációs rugalmasság

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Körültekintés, elõvigyázatosság

Figyelemösszpontosítás

Információgyûjtés és továbbítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2370-06 Higiéné, munkavédelem

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Mûszereket fertõtlenít

Eszközöket fertõtlenít

Kezet fertõtlenít

Bõrt fertõtlenít

Felületet fertõtlenít

Váladékfelfogó eszközöket fertõtlenít

A sterilizált anyagok érvényességi idejét ellenõrzi

Steril eszközöket használ

Betartja a sterilitás szabályait

Aszepszis, antiszepszis szabályait betartja

Eszközöket elõkészít sterilezéshez

Fertõtlenítési eljárásokat végez

Munkavédelmi eszközöket, egyéni védõeszközöket használ

Betartja a higiénés szabályokat

Mûveleteket protokoll szerint végez

Megelõzi a fertõzések továbbterjedését

Veszélyes hulladékokat kezel

Környezetvédelmi eljárásokat alkalmaz

Betartja a tûzvédelmi elõírásokat

Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait

Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Higiénés ismeretek

C Mikrobiológia

C Járványtan

C Közegészségtan

C Munkavédelem

C Környezetvédelem

C Tûzvédelem

C Kórházhigiéné

C Fertõtlenítési ismeretek

C Steril munkavégzés szabályainak ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû beszédkészség

3 Információforrások kezelése

4 Jelképek értelmezése

4 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:

Felelõsségtudat

Elhivatottság

Fizikai erõnlét

Pontosság

Megbízhatóság

Terhelhetõség

Társas kompetenciák:

Együttmûködõ készség

Segítõkészség

Konfliktusoldás

Megelõzõ stratégia

Empátiás készség

Tolerancia

Kommunikációs készség

Módszerkompetenciák:

Helyzetfelismerés

Megelõzõ stratégia

Hibaelhárítás

Kockázatfelmérés

Elõrelátás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:

A helyszín biztonságosságát felméri

A helyszíni körülményekrõl tájékozódik

Tájékozódó betegvizsgálatot végez

A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri

Segítséget hív

A beteget állapotának megfelelõ testhelyzetbe hozza
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Halaszthatatlan beavatkozásokat végez

Újraélesztést végez (BLS–AED)

Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít

Az elsõdleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél, fájdalomról panaszkodó betegnél,

nehézlégzéssel küszködõ beteg esetén, görcsroham alatt és után megfigyeli a beteget, beszédzavar,

végtaggyengeség esetén, sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett

betegnél

Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz

Elsõdleges sebellátást végez

Kötözéseket alkalmaz

Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít

Tömeges baleset felszámolásában segédkezik

Beteget mozgat, mûfogásokat alkalmaz

A beteg szállításra történõ elõkészítésében segédkezik

Hõhatás okozta sérülést ellát

Katasztrófa egészségügyi ellátásban közremûködik

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Sebészet

B Oxyológia

B Reanimatológia

B Tünettan

B Traumatológia

B Belgyógyászat

B Gyermekgyógyászat

B Kórtan

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban

4 Szakmai nyelvû beszédkészség

3 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése

3 Idegen nyelvû beszédkészség

4 Idegen nyelvû géphasználati feliratok értelmezése, megértése

4 Jelképek értelmezése

4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése

4 Mennyiségérzet

4 Térérzékelés

4 Légútbiztosítás eszközeinek használata

4 Mûszerek használata

4 Beavatkozások eszközeinek használata

5 Riasztás eszközeinek használata

5 Újraélesztés eszközeinek használata

5 Mentõeszközök használata, feltöltése, ellenõrzése

5 Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenõrzése

Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság

Döntésképesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Kézügyesség

Stressztûrõ képesség

Megfelelõ fizikum
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Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányítási készség

Közérthetõség

Segítõkészség

Hatékony kérdezés készsége

Adekvát metakommunikáció

Módszerkompetenciák:

Nyitott hozzáállás

Körültekintés, elõvigyázatosság

Figyelemösszpontosítás

Intenzív munkavégzés

Helyzetfelismerés

Értékelési képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Marketingtevékenységet végez

Gazdasági terveket készít

Minõségirányítási rendszert épít, mûködtet és fejleszt

Pályázatot és árajánlatot készít

Szerzõdést köt

Számláz

Könyveli vagy könyvelteti a gazdasági eseményt

Leltároz

Szervezi a folyamatokat

Technológiákat kiválaszt és alkalmaz

Végrehajtási tervet készít

Beosztottakat irányít

Gépet szervizeltet

Statisztikai adatokat gyûjt, feldolgoz és elemez

Dokumentumokat készít, kezel

Feljegyzést és jelentést készít

Környezettanulmányt készít vagy készíttet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Gazdasági/Gazdálkodási alapismeretek

C Jog

C Marketing

C Könyvelés

C Számvitel

C Munkaszervezés

C Környezetvédelmi szabályozás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

3 Olvasott szakmai szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban

43906 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 175. szám



3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû beszédkészség

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Önállóság

Döntésképesség

Szervezõkészség

Kockázatvállalás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kapcsolatteremtõ készség

Kapcsolatfenntartó készség

Versenyképesség

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Rendszerezõ képesség

Információgyûjtés

Értékelés

Tervezés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2383-09 Kivehetõ fogpótlás készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Részleges és teljes mûanyag alaplemezes fogpótlás készítése

Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel

Mintát artikulátorban rögzít

Csoportmunkában teljes kivehetõ pótlást tervez

Csoportmunkában fémlemezt tervez

Fémlemezt készít

Egyéni kanalat, harapási sablont készít

Fogpróbát készít

Készrevitelt készít

Obturátoros protézist készít

Kivehetõ fogpótlást javít

Implantátumra kivehetõ felépítményt készít

Allergiamentes kivehetõ fogpótlást készít

Allergiamentes fogpótlást készít

Kivehetõ fogpótlásoknál segédkezik

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivehetõ fogpótlás készítése

A Anyagismeret

A Biokompatibilis fogászati mûanyagok

A Biokompatibilis fogászati ötvözetek

A Fogászati segédanyagok

A Fogászati funkcionális anatómia

A A koponya és a rágószerv anatómiája

A Gnathológia, artikulátortechnika

A Szakrajz

C A koponya rajza

A Az alsó és felsõ fogazat rajza

A Okklúziós érintkezések

A Dokumentáció
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A Kivehetõ mûanyag alaplemezes fogpótlás

B Obturátoros protézis és epitézis

A Fémlemezes fogpótlás

B Implantátumra kivehetõ felépítmény

C Harapásemelõ

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Elemi szintû számítógép használat

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

3 ECDL Képszerkesztés

3 ECDL CAD

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvû beszédkészség

4 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû fogalmazás írásban

5 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

4 Gépírás

5 Információforrások kezelése

3 Jelképek értelmezése

5 Szabadkézi rajzolás

5 Fogászati kézi eszközök használata

5 Fogászati szerszámok használata

5 Fogászati megmunkáló eszközök használata

5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása

4 CAD-CAM készülékek

5 Komplex jelzésrendszerek

4 Mennyiségérzék

4 Tájékozódás

Személyes kompetenciák:

Látás

Tapintás

Kézügyesség

Stabil kéztartás

Önállóság

Szervezõkészség

Döntésképesség

Önfegyelem

Pontosság

Precizitás

Társas kompetenciák:

Határozottság

Interperszonális rugalmasság

Visszacsatolási készség

Kompromisszumkészség

Tömör fogalmazás készsége
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Prezentációs készség

Meggyõzõ készség

Motiválhatóság

Irányíthatóság

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Ismeretek helyén való alkalmazása

Tervezés

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Figyelem összpontosítás

Kontroll (ellenõrzõ) képesség

Intenzív munkavégzés

Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel

Mintát artikulátorban rögzít

Csoportmunkában rögzített fogpótlást tervez

Koronát készít

Hidat készít

Rögzített fogpótlást javít

Implantátumra rögzített felépítményt készít

Allergiamentes rögzített fogpótlást készít

Rögzített fogpótlásoknál segédkezik

Fogszín meghatározásában közremûködik, kontrollál

Leplezést, inlay-t, onlay-t készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Rögzített fogpótlás készítésének lépései

A Anyagismeret

A Biokompatibilis fogászati mûanyagok

A Biokompatibilis fogászati ötvözetek

A Fogászati leplezõ anyagok

A Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai

A Fogászati segédanyagok

A Fogászati funkcionális anatómia

A A koponya és a rágószerv anatómiája

A Gnathológia, artikulátortechnika

A Szakrajz

C A koponya rajza

A Az alsó és felsõ fogazat rajza

A Okklúziós érintkezések

A Dokumentáció

A Fémkorona-híd inlay-onlay

A Leplezés

B Fémmentes pótlások

A Inlay-onlay
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

3 ECDL Képszerkesztés

3 ECDL CAD

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvû beszédkészség

4 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû fogalmazás írásban

5 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

5 Információforrások kezelése

3 Jelképek értelmezése

4 Szabadkézi rajzolás

4 Komplex jelzésrendszerek

4 Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:

Látás

Térlátás

Tapintás

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás

Terhelhetõség

Szervezõkészség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Irányíthatóság

Kompromisszumkészség

Tömör fogalmazás készsége

Hatékony kérdezés készsége

Kapcsolatteremtõ készség

Irányítási készség

Kezdeményezõkészség

Közérthetõség

Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:

Kreativitás, ötletgazdagság

Ismeretek helyén való alkalmazása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Módszeres munkavégzés

A környezet tisztántartása

Logikus gondolkodás

Információgyûjtés

Értékelés

Kontroll (ellenõrzõ) képesség

Gyakorlatias feladatértelmezés
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Nyitott hozzáállás

Áttekintõ képesség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel

Mintát artikulátorban rögzít

Csoportmunkában kombinált munkát tervez

Kombinált munkához rögzített fogpótlást készít

Kombinált munkához kivehetõ fogpótlást készít

Orthodontiai készüléket készít

Lenyomatot értékel, mintát készít és értékel

Kivehetõ orthodontiai készüléket készít

Rögzített orthodontiai készüléket készít

Védõsínt, harapásemelõt, horkolásgátlót készít

Orthodontiánál segédkezik

Implantátum felépítményt készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Kivehetõ fogpótlás készítésének fázisai

A Rögzített fogpótlás készítésének lépései

B Kombinált munka készítési folyamata

B Orthodontiai készülékek elõállítása

A Anyagismeret

A Biokompatibilis fogászati mûanyagok

A Biokompatibilis fogászati ötvözetek

A Fogászati leplezõ anyagok

A Fémmentes rögzített pótlások alapanyagai

A Fogászati segédanyagok

A Fogászati funkcionális anatómia

A A koponya és a rágószerv anatómiája

A Gnathológia, artikulátortechnika

A Szakrajz

A Az alsó és felsõ fogazat rajza

A Okklúziós érintkezések

A Dokumentáció

A Kivehetõ fogpótlás

B Fémlemezes fogpótlás

B Implantátumra kivehetõ felépítmény

B Rögzített fogpótlás és kombinált munka

A Fémkorona-híd- inlay-onlay

A Leplezés

B Orthodontia

B Kivehetõ fogszabályozó készülék

B Rögzített fogszabályozó készülék

B Harapásemelõ és egyéb speciális készülék

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 ECDL Képszerkesztés

3 ECDL CAD

5 Olvasott szakmai szöveg megértése
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5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvû beszédkészség

4 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû fogalmazás írásban

4 Idegen nyelvû kézírás

5 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

5 Információforrások kezelése

3 Jelképek értelmezése

5 Szabadkézi rajzolás

5 Komplex jelzésrendszerek

4 Mennyiségérzék

5 Fogászati kézieszközök használata

5 Fogászati szerszámok használata

5 Fogászati megmunkáló eszközök használata

5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása

4 CAD-CAM készülékek

Személyes kompetenciák:

Kézügyesség

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Felelõsségtudat

Döntésképesség

Precizitás

Stressztûrõ képesség

Társas kompetenciák:

Határozottság

Interperszonális rugalmasság

Visszacsatolási készség

Kezdeményezõkészség

Kompromisszumkészség

Hatékony kérdezés készsége

Adekvát metakommunikáció

Módszerkompetenciák:

Rendszerezõ képesség

Kreativitás, ötletgazdagság

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Kontroll (ellenõrzõ) képesség

Eredményorientáltság

A környezet tisztán tartása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2387-09 Fülilleszték készítés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Hallójáratról lenyomatot készít

Zajvédõ, védõ fülillesztéket készít

Illesztéket, illesztékházat készít

Szellõzõ dugót készít

Lágy-félkemény-kemény fülillesztéket készít

Hallójáratba helyezhetõ fülillesztéket készít
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Fülillesztéket javít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Fülillesztékek készítése

A Szakrajz

C A koponya rajza

A Jogi, vállalkozási ismeretek

A Dokumentáció

A Ergonómia, szakmai etika

A Munka-, tûz- és balesetvédelem

A Szakmai etika

B Szakmai idegen nyelv

A Szakmai német vagy angol nyelv

A Fülilleszték ismerete

B Zajvédõ-védõ fülilleszték

B Illeszték-illesztékház

B Szellõzõ dugó

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés

2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés

2 ECDL 6. m. Prezentáció

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

3 ECDL Képszerkesztés

3 ECDL CAD

5 Olvasott szakmai szöveg megértése

5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Szakmai nyelvû beszédkészség

4 Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése (1–5 szint)

4 Idegen nyelvû fogalmazás írásban

4 Idegen nyelvû kézírás

5 Idegen nyelvû hallott szöveg megértése

4 Idegen nyelvû beszédkészség

4 Telefonálás idegen nyelven

3 Jelképek értelmezése

5 Szabadkézi rajzolás

4 Mennyiségérzék

5 Fogászati kézi eszközök használata

5 Fogászati szerszámok használata

5 Fogászati megmunkáló eszközök használata

5 Fogtechnikai laboratóriumi berendezések alkalmazása

4 CAD-CAM készülékek

Személyes kompetenciák:

Látás

Tapintás

Térlátás

Kézügyesség

Önállóság

Precizitás
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Társas kompetenciák:

Meggyõzõkészség

Konszenzus készség

Empatikus készség

Kapcsolatteremtõ készség

Közérthetõség

Hatékony kérdezés készsége

Módszerkompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Problémamegoldás, hibaelhárítás

Tervezés

Módszeres munkavégzés

Gyakorlatias feladatértelmezés

Logikus gondolkodás

Az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú, Fogtechnikus
megnevezésû szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban

2370-06 Higiéné, munkavédelem

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

2383-06 Kivehetõ fogpótlás készítése

2385-06 Rögzített fogpótlás készítése

2388-06 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése

Az 54 724 01 0001 54 01 azonosító számú, Fülilleszték-készítõ megnevezésû szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

2387-06 Fülilleszték készítés

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga

(vizsgák) teljesítése

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás kiállítása

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, kommunikációs technikák alkalmazása
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 60%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2370-06 Higiéné, munkavédelem

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gyakorlati feladatok megoldása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 45 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 60%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2327-06 Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Szituációs feladatok megoldása, elsõ ellátási, elsõsegélynyújtási feladatok kivitelezése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 25%

2. feladat 25%

3. feladat 50%
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4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2451-06 Vállalkozási alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

írásbeli

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2383-09 Kivehetõ fogpótlás készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Teljes alsó-felsõ fogpróba készítése. Felsõ és alsó mesterminta elõkészítése munkaminta készítéshez. Felsõ és alsó

fémlemez mintázás

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2385-09 Rögzített fogpótlás készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

4 tagú laterál hídváz és 1 front szóló korona készítése fényre polimerizálódó vagy kerámia leplezéshez.

4 tagú laterál híd és 1 front szóló korona leplezése fényre polimerizálódó vagy kerámia leplezéssel

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 480 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%
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7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2388-09 Kombinált munkák, orthodontiai készülékek és implantátum felépítmény készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Kombinált munkához 3 tagú mintázat készítése (front és laterál státuszban)

és frézelése: frézelt váll és interlock kialakítása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati:

Idõtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

8. vizsgarész

2387-09 Fülilleszték készítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történõ reprodukálása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

írásbeli

Idõtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

szóbeli

Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Fülilleszték készítése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység:

gyakorlati

Idõtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 15%

2. feladat 10%

3. feladat 75%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú, Fogtechnikus megnevezésû szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek

súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 10%

2. vizsgarész: 10%

3. vizsgarész: 10%

4. vizsgarész: 10%

5. vizsgarész: 20%

6. vizsgarész: 20%

7. vizsgarész: 20%

Az 54 724 01 0001 54 01 azonosító számú, Fülilleszték-készítõ megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

8. vizsgarész: 100%
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4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért I–III. helyezés esetén a 2383-06 Kivehetõ fogpótlás készítése és

a 2385-06 Rögzített fogpótlás készítése követelménymodulok szakmai vizsgája alól felmentés adható.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontja

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Fogtechnikus
Fülilleszték-

készítõ

Egyénileg használt eszközök:

– tanulónként fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval X

– Bunsen égõ X X

– középértékû artikulátor X

– fogtechnikai laboratóriumi szerszámok X X

Közösen használt eszközök:

– gipszcsiszoló X X

– polírmotor elszívóval X X

– forrázó, polimerizáló berendezés X X

– vákuumkeverõ X

– elõmelegítõ- és kitüzelõ kemencék X

– öntvénytisztító elszívóval X

– kerámia kályha X

– komresszor X

– ultrahangos tisztító vagy gõzborotva X X

– frézgép X

– vibrátor X X

– elektropolír X

– öntõgép X

– mártóviasz melegítõ X

– számítógép X X

VII.
EGYEBEK

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával).

Iskolai rendszerû képzéseknél az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartama: 2×90 óra.”
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3. melléklet a 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelethez

Az R. 3. számú melléklete a következõ rendelkezéssel egészül ki:

[A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ
adatai

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelõ 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelet szerinti szakképesítés

azonosítószáma megnevezése azonosító száma megnevezése rendeletszáma]

„

54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus 54 5046 01 Fogtechnikus 54/2005. (XI. 23.)
EüM r.

54 724 01 0001 54 01 Szakképesítés-
ráépülés:
Fülilleszték-készítõ

52 5030 01 Fülilleszték- készítõ 20/1997. (VII. 4.)
EüM r.

”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelete

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól

szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007.

(VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Btv. 24/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés által érintett járulékfizetésre kötelezett az ott említett

befizetés és visszaigénylés tényérõl, valamint összegérõl szóló okiratot megõrzi.”

2. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szakmai elõkészítésére, végrehajtásával kapcsolatos feladatok

ellátására és ellenõrzésére a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott elõirányzat legfeljebb 5%-a használható fel.

(2) Az AMC az (1) bekezdés hatálya alá tartozó egyes, a közösségi bormarketing támogatásra irányuló pályázatokról

való döntés szakmai elõkészítéséhez igénybe veheti a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. közremûködését.

(3) Az AMC-nek a (2) bekezdésben foglaltakról a 2009. évben 2009. december 15-éig döntenie kell.”

3. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Bizottság 7 tagból áll, akik közül hatot a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft., egy tagot pedig a miniszter jelöl.

A Bizottság tagjai a tagsággal együtt járó feladatuk ellátásához szükséges szakismerettel rendelkezõ személyek

lehetnek. A tagokat a miniszter nevezi ki.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelete

a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint

a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésének 11. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a

(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

1. § A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: RR.) 2. §-ának

(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A rendszerhasználati díjak beszedésére jogosult engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat

elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és – a 3. számú melléklet B) fejezetének 2.7. pontjában

leírtak kivételével – a számlán feltüntetni.”

2. § Az RR. 3. §-ának (6) és (7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) A (3) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az elosztó részére megfizetniük az elosztó hálózatra

közvetve, nem közcélú hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen vezeték

vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték elosztó hálózatra csatlakozó, nem

szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat kell az átviteli rendszerirányító részére megfizetniük az átviteli

hálózatra közvetve, nem közcélú hálózati elemen keresztül csatlakozó rendszerhasználóknak is, beleértve a közvetlen

vezeték vagy magánvezeték tulajdonosát is, ha a közvetlen vezeték vagy magánvezeték átviteli hálózatra csatlakozó,

nem szigetüzemû erõmûhöz csatlakozik.”

3. § (1) Az RR. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Átviteli-rendszerirányítási díjat és a rendszerszintû szolgáltatások díját köteles fizetni:

a) az elosztó részére az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

aa) felhasználó,

ab) erõmû,

ac) közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó,

b) az átviteli rendszerirányító részére az átviteli hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

ba) felhasználó,

bb) erõmû,

bc) közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint – az a) pontban foglaltakkal összefüggésben – az

elosztó,

c) az átviteli rendszerirányító részére a rendszerösszekötõ vezetéken keresztül villamos energia szállítást végzõ

ca) az átviteli hálózatról történõ villamos energia kiszállítás,

cb) az átviteli hálózatra történõ villamos energia beszállítás

esetén.”

(2) Az RR. 4. §-ának (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által fizetett átviteli-rendszerirányítási díjból származó bevételének azon

részét, amelyet az 1. számú melléklet I. fejezet 1.1. és 3.1. pont szerinti díjtételek különbsége és a 2. számú melléklet

B) fejezet 1.1.1. pont szerinti villamos energia mennyiségek szorzataként realizál, a VET 142. §-ának (15) bekezdésén

alapuló, utólag adott árengedmény jogcímen a 4. számú melléklet szerinti arányoknak megfelelõen köteles

megosztani az elosztók között. Az ezzel kapcsolatos elszámolás szabályait a 3. számú melléklet B) fejezetének 3. pontja

tartalmazza.

(6) Az adott évre vonatkozó határkeresztezõ kapacitás aukcióból származó bevételeket az átviteli-rendszerirányítási díj

következõ évre történõ megállapításánál – a Hivatal által a VET 142. §-ának (5) bekezdése alapján kiadott módszertani

útmutató szerinti éves árkorrekciós mechanizmus keretében – korrekciós (csökkentõ) tételként kell figyelembe venni.

E rendeletben meghatározott díjak számszerûsítésénél alkalmazott éves árkorrekciós mechanizmus részletszabályait
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– különös tekintettel a VET 142. §-ának (14) bekezdésére – a VET. 142. §-ának (5) bekezdése szerinti módszertani

útmutató tartalmazza.”

4. § Az RR. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elosztó részére az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti díjakat köteles fizetni:

a) az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó

aa) felhasználó,

ab) erõmû,

ac) a közvetlen vezeték vagy magánvezeték tulajdonosa, valamint további elosztó,

b) a határkeresztezõ elosztó vezetéken keresztül villamosenergia-szállítást végzõ

ba) az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás,

bb) az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás

esetén.”

5. § (1) Az RR. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az RR. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az RR. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) Az RR. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 117/2007. (XII. 29.)

GKM rendelet módosítása

6. § A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mûszaki feltételeirõl szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet

(a továbbiakban: RCs.) 3. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A közcélú hálózaton a csatlakozási pontig

a) az e rendelet szerint csatlakozási díj megfizetése ellenében a hálózati engedélyes által, vagy

b) a rendszerhasználó és a hálózati engedélyes közötti megállapodás alapján a rendszerhasználó saját beruházásában

megépített és üzembe helyezett vezetékek, átalakító és kapcsoló berendezések – jogszabály eltérõ rendelkezése

hiányában – a hálózati engedélyesek tulajdonában lévõ közcélú hálózat részét képezik.”

7. § (1) Az RCs. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a rendszerhasználó az adott csatlakozási pontra vonatkozóan az egyetemes szolgáltatás keretei között – a nem

vezérelt vételezésen kívül – az egyetemes szolgáltatásról szóló külön jogszabály szerinti

a) idõszakos, külön mért, vezérelt vételezésre,

b) idényjellegû (külön mért) felhasználásra

is igényel villamos teljesítményt, akkor csatlakozási alapdíjat a legnagyobb rendelkezésre álló teljesítményt igénylõ

vételezési mód teljesítménye után kell fizetnie, figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat is.”

(2) Az RCs. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés szerinti idényjellegû (külön mért) vételezés esetén a külön mért áramkör túláramvédelmi

készülékének névleges teljesítménye (áramerõsség-értéke) nem lehet nagyobb az egyetemes szolgáltatásról szóló

külön jogszabályban meghatározott, ilyen vételezésre jogosult felhasználói berendezések igényelt névleges

csatlakozási teljesítményénél.”

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az RR. e rendelettel módosított 2. számú melléklete „B Különös szabályok” fejezet 2.6.2. pontjának ab) és bb) alpontja,

valamint 2.7.2. pontjának ab) pontja, továbbá az RCs. e rendelettel módosított 5. §-a (4) bekezdésének b) pontja és

(5) bekezdése 2010. április 16-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. április 17-én hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

„1. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

A villamos energia rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)

I. ÁTVITELI-RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

1. Az átviteli vagy az elosztó hálózatra közvetlenül, vagy közvetve csatlakozó a villamos energia rendszert vételezésre

használó rendszerhasználó az 1.1. és az 1.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0,823 Ft/kWh

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0,712 Ft/kWh

2. Az átviteli vagy az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû a villamos energia rendszer betáplálási célú használatáért a 2.1.

és a 2.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh

3. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó a 3.1. és a 3.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

3.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 1,732 Ft/kWh

3.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0,712 Ft/kWh

4. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia kiszállítás esetén a szállítást végzõ a 4.1. és

a 4.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

4.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására az átviteli rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes

országba történõ kiszállítás esetén:

4.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

4.1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh

4.2. Egyéb országba történõ kiszállítás esetén:

4.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

4.2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh

5. Rendszerösszekötõ vezetéken keresztül történõ villamos energia beszállítás esetén a szállítást végzõ az 5.1. és

az 5.2. pontban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:

5.1. Az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerzõdésben részes

országból történõ beszállítás esetén:

5.1.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0 Ft/kWh

5.1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh

5.2. Egyéb országból történõ beszállítás esetén:

5.2.1. Átviteli-rendszerirányítási díj: 0,25 Ft/kWh

5.2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja: 0 Ft/kWh
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II. ELOSZTÁSI DÍJ

1. Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók a következõ díjakat kötelesek az elosztó részére

megfizetni:

Elosztói
alapdíj

Elosztói
teljesítmény-

díj

Elosztói
forgalmi díj

Elosztói
meddõ

energia díj

Elosztói
veszteségdíj

Elosztói
menetrend-

kiegyen-
súlyozási díj

Ft/csatlakozási
pont/év

Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh Ft/kWh

A) Az elosztó hálózatból vételezõk által és az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont aa), ac) és b) pont ba) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 204 600 864 0,13 2,05 0,22 –

b) Nagy/középfeszültségû
transzformátorhoz történõ
csatlakozás

102 300 2 436 0,71 2,47 0,34 –

c) Középfeszültségû csatlakozás 102 300 4 884 1,28 2,47 1,16 –

d) Közép/kisfeszültségû transzformátorhoz történõ csatlakozás

da) I. 3 408 – 3,85 3,43 2,18 0,45

db) II. 1 152 – 1,19 – 1,62 0,30

dc) III. 34 104 5 076 1,85 3,43 2,18 –

e) Kisfeszültségû csatlakozás

ea) I. 1 872 – 9,33 3,43 3,71 0,45

eb) II. 624 – 2,88 – 2,76 0,30

ec) III. 34 104 7 512 4,12 3,43 3,71 –

B) Az elosztó hálózatba betáplálók által és az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén
[5. § (4) bekezdés a) pont ab) és bb) alpont]

a) Nagyfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0 –

b) Középfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0 –

c) Kisfeszültségû csatlakozás 0 0 0 0 0 –

2. A 6. § (2) bekezdésben meghatározott felhasználók – az 1. pont szerinti díjakon felül – a következõ díjakat kötelesek az

elosztó részére megfizetni:

Közvilágítási elosztási díj, Ft/kWh: 9,42„

2. számú melléklet a 69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

1. Az RR. 2. számú mellékletének „B) Különös szabályok” fejezetében a 2.3.5. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.3.5. Ha a felhasználó a teljesítményigényének vagy az egyidejû maximális teljesítményigényének biztonságosabb

kielégítése érdekében – az ellátási szabályzatokban meghatározott – többirányú hálózati ellátást kíván igénybe venni,

és azt az elosztó hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerzõdésben is

rögzítették, akkor a felhasználónak az ezen ellátáshoz tartozó csatlakozási pontokra lekötött teljesítmények után is

meg kell fizetnie az elosztói teljesítménydíjat.”

2. Az RR. 2. számú melléklet „B) Különös szabályok” fejezetében a 2.3.7. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.3.7. A közvilágítási célra vételezõ felhasználók esetében a teljesítményüket a közvilágítási lámpatestek beépített

teljesítményével, azaz a fényforrásnak az elõtét, a gyújtó és a lámpatestbe épített feszültségszabályzó

teljesítményfelvételével növelt névleges villamos teljesítményével kell figyelembe venni. Ha a közvilágítási

berendezés fényáramszabályzóval van ellátva, akkor a közvilágítási berendezés számított teljesítményét – az elosztó

üzletszabályzatában rögzített módon – a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb feszültségnek megfelelõ

szabályozási tényezõvel kell módosítani.”
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3. Az RR. 2. számú mellékletének „B) Különös szabályok” fejezetében a 2.6.2. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.6.2. Az 1. számú melléklet II. Elosztási díj címû táblázat A) szakasz db) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni

a felhasználó azon villamosenergia-fogyasztása után, amelyet

a) az egyetemes szolgáltatásról szóló külön jogszabály szerinti

aa) idõszakos árszabással,

ab) idényjellegû, egy zónaidõs árszabással,

b) nem egyetemes szolgáltatási villamosenergia-vásárlási szerzõdése alapján az ellátási szabályzatok szerinti vezérelt,

külön mért villamos energia felhasználás szerint

ba) az elosztói engedélyes vezérlési programjának megfelelõen,

bb) az adott felhasználási helyen kizárólag a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt

villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007.

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RK.) szerinti mélyvölgy idõszakban

vételez.”

4. Az RR. 2. számú melléklet „B) Különös szabályok” fejezetében a 2.7.2. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.7.2. Az 1. számú melléklet II. Elosztási díj címû táblázat A) szakasz eb) sor szerinti tarifa díjait köteles megfizetni

a felhasználó azon villamosenergia-fogyasztása után, amelyet

a) az egyetemes szolgáltatásról szóló külön jogszabály szerinti

aa) idõszakos árszabással,

ab) idényjellegû, egy zónaidõs árszabással,

b) nem egyetemes szolgáltatási villamosenergia-vásárlási szerzõdése alapján az ellátási szabályzatok szerinti vezérelt,

külön mért villamos energia felhasználás szerint

ba) az elosztói engedélyes vezérlési programjának megfelelõen,

bb) az adott felhasználási helyen kizárólag az RK. szerinti mélyvölgy idõszakban

vételez.”

5. Az RR. 2. számú melléklet „B) Különös szabályok” fejezete – a 2.7.3. pont után – a következõ 2.7.4. ponttal egészül ki:

„2.7.4. A 2.6.2. és 2.7.2. pont szerinti módon vételezõk felhasználói berendezése a vezérelt felhasználói áramkörre csak

állandó jelleggel, megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem

dugaszolhatóan csatlakoztatható. A hálózati engedélyes jogosult ellenõrizni a vezérelt áramkör, valamint az arra

kapcsolt felhasználói berendezések jogszabálynak való megfelelõségét. A jogszabályi rendelkezések be nem tartása

a hálózathasználati szerzõdés megszegésének minõsül.”

3. számú melléklet a 69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

1. Az RR. 3. számú melléklete „B) Különös szabályok” fejezetének „2. Elosztói számlák” pontja a 2.6. alpontot követõen

a következõ 2.7. alponttal egészül ki:

„2.7. A részszámlákon a fogyasztásarányos rendszerhasználati díjak a tételenkénti feltüntetés helyett összevontan is

szerepeltethetõk.”

2. Az RR. 3. számú melléklete „B) Különös szabályok” fejezetében a ,,3. Elosztók visszatérítési számlái” pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„3. A 4. § (5) bekezdés szerinti, utólag adott árengedményre vonatkozó elszámolás szabályai

3.1. A második átviteli-rendszerirányítói számla kiállításával megegyezõ idõpontban az átviteli rendszerirányító

meghatározza a 4. § (5) bekezdés szerinti árengedmény elosztónkénti összegét, amelyrõl számlával egy tekintet alá

esõ okiratot állít ki az elosztók részére. Ezzel egyidejûleg az átviteli-rendszerirányító köteles az engedmény

mértékének ellenõrzéséhez szükséges összesített villamos energia forgalmi adatokról az elosztókat tájékoztatni.

3.2. A 3.1. pont szerinti árengedményt az 1. számú melléklet I. fejezetének 3. pontjában szereplõ díjakra

vonatkoztatva, azok arányának megfelelõen kell nyújtani.

3.3. A 3.1. pont szerinti árengedmény megfizetése a második átviteli-rendszerirányítói számla kiegyenlítését

követõen a második átviteli-rendszerirányítói számla fizetési határidejét követõ banki napon, az

átviteli-rendszerirányító által az elosztók részére kibocsátott, számlával egy tekintet alá esõ okirat alapján történik.
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3.4. A 3.3. pont szerinti számlával egy tekintet alá esõ okiratban szereplõ összeg az átviteli rendszerirányító által az

elosztók részére nyújtott utólagos árengedménynek minõsül, amit az elosztók – tájékoztatási kötelezettségük során –

a Hivatal számára elkülönülten is kötelesek kimutatni.”

4. számú melléklet a 69/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

„4. számú melléklet a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Az átviteli rendszerirányító átviteli-rendszerirányítási díjból származó többletbevételének megosztása

Az átviteli rendszerirányító azon bevételi többletét, melyet az 1. számú melléklet I. fejezet 3.1. pont szerinti díjnak az

1.1. pont szerinti díjat meghaladó része és a 2. számú melléklet B) fejezet a 1.1.1. pont szerinti

villamosenergia-mennyiségek szorzataként realizál – e rendelet elõírásain alapuló, utólag adott árengedmény

jogcímen – a következõ arányok alapján köteles megosztani az elosztók között:

Elosztó Részarány

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 18,4%

ELMÜ Hálózati Kft. 0,0%

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 29,8%

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 21,2%

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 14,8%

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 15,8%

Összesen 100,0%
„

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelete

a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás

keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a

(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében

nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: RE.) 3. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„3. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására vonatkozóan az egyetemes

szolgáltatónak teljes ellátás alapú szerzõdés keretében a következõ árszabásokra kell ajánlatot tennie a felhasználók

részére:

a) általános, egy zónaidõs („A1”) árszabás,

b) általános, két zónaidõs („A2”) árszabás,

c) közintézményi, két zónaidõs („A3”) árszabás,

d) idõszakos („B”) árszabás,

e) idényjellegû, egy zónaidõs („H”) árszabás.

(2) Az „A1” és a „H” árszabás esetén az egyetemes szolgáltató – zónaidõtõl függetlenül – egy naptári napon belül

azonos árat köteles alkalmazni.
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(3) Az egyetemes szolgáltató az „A2” és „A3” árszabás esetén az egyes zónaidõk esetében eltérõ, az adott zónaidõre

jellemzõ beszerzést is figyelembe vevõ árakat köteles alkalmazni.

(4) Az egyetemes szolgáltató legalacsonyabb árú „B” árszabásának ára nem haladhatja meg az „A1” árszabásához

tartozó (legmagasabb) ár 70%-át.

(5) Az egyetemes szolgáltató „H” árszabásának ára nem haladhatja meg a legalacsonyabb árú „B” árszabásához tartozó

árat.

(6) Az „A2” és „A3” árszabást a zónaidõnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte, valamint

a (16) bekezdésben meghatározott esetben lehet alkalmazni.

(7) A „B” árszabás szerint számolható el a felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan

üzemeltethetõ, külön mért – az elosztó vezérlõberendezésével vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel,

megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan

csatlakoztatott – felhasználói berendezés fogyasztása.

(8) A (7) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató – az elosztóval, valamint

az átviteli rendszerirányítóval kötendõ megállapodás alapján – naponta összesen minimum 8 (a nyári idõszámítás

idején 7) óra idõtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amibõl munkanapokon legalább 5, legfeljebb

6 (a nyári idõszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5) óra eshet az 1. számú mellékletben meghatározott

völgyidõszakba. A csúcsidõszakba esõ villamosenergia-ellátás alkalmankénti idõtartama nem lehet rövidebb

30 percnél.

(9) A „H” árszabás szerint számolható el a központi fûtésrõl és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti

fûtési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelõ segédeszköz (szerszám) hiányában

állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú

hõszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hõt épületek hõellátására hasznosító

berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetõszivattyúk, automatikák)

villamosenergia-fogyasztása.

(10) A (7) és (9) bekezdések rendelkezéseinek megsértése a villamos energia egyetemes szolgáltatási szerzõdés

megszegésének minõsül.

(11) „A3” árszabást csak közintézmény választhat.

(12) Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény e rendelet szerinti bármely árszabást választhat.

(13) Idõsoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.

(14) A közintézmény – eltérõ nyilatkozata hiányában – a kiegyenlítõ energiát az „A3” díjszabás keretében az egyetemes

szolgáltatóval számolja el.

(15) Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes szolgáltatóval,

a mérlegkör-felelõsével, vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítõ energiát külön kívánja elszámolni, akkor

az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás díjait a menetrend szerint elszámolt villamos energiára a külön

jogszabályban elõírt elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjnak megfelelõ mértékkel csökkentett értékeken köteles

alkalmazni.

(16) Nem mért közvilágítási célú vételezésre a felhasználó ez irányú kezdeményezése esetén „A2” árszabást kell

alkalmazni a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. számú melléklet

B) fejezet 2.1.5. pont c) alpont második vagy harmadik francia bekezdése szerinti esetekben.

(17) A felhasználó az „A1”, „A2”, „A3” árszabások mellé „B” és „H” árszabást is választhat.”

2. § Az RE. 5. §-ának (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az 5. § a következõ

(5)–(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés szolgáltatónkénti átlagos összehasonlító árát a piaci villamosenergia-árak

alapján kell meghatározni a (3)–(4) bekezdésekben foglaltaknak megfelelõen.

(3) A piaci alapú villamos energia beszerzés tárgyévi országos összehasonlító árának meghatározásához

a) a lipcsei European Energy Exchange (EEX) által a tárgyév elõtti év július 1. és november 30. közötti idõszakában

a tárgyévre jegyzett éves zsinór villamos energia termék napi elszámolóáraiból (€/MWh) az adott napi (munkaszüneti

nap esetén a megelõzõ utolsó munkanapi) MNB forint/euró középárfolyamokkal számított Ft/kWh értékek – napi

jegyzési zsinór termék mennyiségi adatokkal súlyozott – átlagár és

b) a tárgyév elõtti év július 1. és november 30. közötti idõszakában Magyarországon a VET 111. § (1) bekezdése

szerinti, vagy ennek hiányában a VET 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ

engedélyes által tartott egyéb, a Hivatal által jóváhagyott nyilvános villamos energia aukciókon értékesített,
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a tárgyévre vonatkozó éves zsinór termék árakból [Ft/kWh, illetve – €-ban történõ értékesítés esetén – az a) pont

szerinti módon Ft/kWh-ra átszámítva] az értékesített zsinór termék mennyiségekkel súlyozva számított átlagár

egyszerû számtani átlagát kell alapul venni, s ezt az értéket az egyetemes szolgáltatás termékösszetételének árarányait

tükrözõ 1,169-es szorzóval kell korrigálni.

(4) Az egyes egyetemes szolgáltatók piaci alapú villamosenergia-beszerzésének az egyetemes szolgáltatási ár

képzésénél figyelembe vehetõ tárgyévi összehasonlító árát úgy kell számszerûsíteni, hogy a (3) bekezdés szerinti

országos összehasonlító árat az egyes egyetemes szolgáltatók tárgyévben érvényesülõ fajlagos piaci vásárlási

költségeinek az egyetemes szolgáltatók összességének fajlagos, ugyanezen idõszakra vonatkozó piaci vásárlási

költségétõl való eltérésével egyezõ mértékben kell korrigálni.

(5) A Hivatal

a) a piaci alapú villamosenergia-beszerzés – (3) bekezdésben foglaltak alapján kiszámított – tárgyévre vonatkozó

országos átlagos összehasonlító árát a tárgyév elõtti év december 15-ig,

b) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia tárgyévi tényleges piaci

vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettõl való

százalékos eltérését a tárgyévet követõ év február 28-ig,

c) az egyetemes szolgáltatók által egyetemes szolgáltatás céljára vásárolt villamos energia negyedéves tényleges

piaci vásárlási átlagárát, valamint az egyes egyetemes szolgáltatók tényleges piaci vásárlási átlagárának ettõl való

százalékos eltérését a naptári negyedévet követõ hónap 20-ig

a honlapján közzéteszi.

(6) Az egyetemes szolgáltató által az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható

kereskedelmi árrés éves átlagos értéke legfeljebb 1,98 Ft/kWh lehet.

(7) Az egyetemes szolgáltató a Hivatalhoz benyújtott árváltoztatási kérelmében a 2. számú melléklet szerinti képlet

alkalmazása során – tényadatok hiányában – becsült adatok figyelembevételével jár el.

(8) A Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 113/A. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzés során, tényleges

adatok figyelembevételével jár el.

(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak alapján számított éves átlagos egyetemes

szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés

tárgyévi átlagos értéke elmarad a (6) bekezdés szerinti értéktõl, akkor az egyetemes szolgáltató az eltérésnek

megfelelõ, a Hivatal által határozatban megállapított összeget a tárgyévet követõ év értékesítési áraiban

érvényesítheti.

(10) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és

az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos

értéke meghaladja a (6) bekezdés szerinti értéket, akkor az egyetemes szolgáltatónak a Vhr. 113/A. §-a

(4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.”

3. § Az RE. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az RE. e rendelettel módosított 3. §-a (1) bekezdésnek e) pontja, az (5) és a (9) bekezdése 2010. április 16-án lép

hatályba.

(3) Az RE. e rendelettel módosított 5. §-ának (9) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a Vhr. 113/A. §-ának

(3) bekezdése szerinti, 2010. március 31-ig elvégzendõ vizsgálat által érintett idõszakra vonatkozóan kell alkalmazni.

(4) Ez a rendelet 2010. április 17-én hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Melléklet a 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelethez

„2. számú melléklet a 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatási ár képzése

1. Az RE. 2. számú melléklete „1. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árakat az alábbi képletek

figyelembevételével képezi” pontjának (1) számú képlete helyébe a következõ képlet lép:

„(1)

E = (V1*p1 + V2*p2 + K) / (V1 + V2 + V3) + M + D / (V1 + V2 + V3)”

2. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „p1” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„p1: a piaci alapú villamos energia beszerzés 5. § (2)–(4) bekezdések szerint szolgáltatónként számított éves átlagos

összehasonlító ára (Ft/kWh);”

3. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „ppi” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„ppi: az Elosztói szabályzatban meghatározott mennyiségi eltérés elszámolási egységára (Ft/kWh) az i-edik hónapban

(de legfeljebb az Elosztói szabályzatban meghatározott érték), amely

– az egyetemes szolgáltató pótlólagos (elosztótól történõ) beszerzése esetén megegyezik az elosztó által

számlázott egységárral,

– az egyetemes szolgáltató (elosztónak történõ) értékesítése esetén az elosztó által fizetendõ egységár és a havi

beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján

a kötelezõ átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára) elõjeles különbsége;”

4. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában a „pli” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„pli: kiegyenlítõ energia elszámolási egységára az i-edik hónapban leszabályozás esetén, amelynek értéke a havi

beszerzési átlagár (a piaci alapú villamosenergia-beszerzés elismert árának és a külön jogszabály alapján

a kötelezõ átvétel keretében beszerzett villamos energia árának havi súlyozott átlagára), és az egyetemes

szolgáltató részére a mérlegkör-felelõs által kiállított havi kiegyenlítõ energia számlában szereplõ nettó fajlagos

leszabályozási átlagár különbsége (Ft/kWh);”

5. Az RE. 2. számú melléklete „2. Jelölések” pontjában az „M” jelöléshez tartozó magyarázat helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„M: az egyetemes szolgáltatás 5. § (6) bekezdés szerinti (legnagyobb átlagos) kereskedelmi árrése, Ft/kWh;”

6. Az RE. 2. számú mellékletének „2. Jelölések” pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„D: Az 5. § (7) bekezdése szerinti eltérésnek megfelelõ összeg; Ft.”
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A pénzügyminiszter 29/2009. (XII. 4.) PM rendelete

egyes önkormányzati adóztatási tárgyú PM rendeletek módosításáról

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában

kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetõ bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1–9. és

a 15–16. mellékletben szereplõ nyomtatványok alapján kell a bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie.

Az adóhatóság a bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi,

kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendõ adó megállapítása érdekében egészítheti ki.”

2. § Az R1. 1–4. melléklete helyébe e rendelet 1–4. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,

13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. § Az R1. az e rendelet 7. mellékletével megállapított 17. melléklettel egészül ki.

4. § A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról,

kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a elõtti alcím és a 13. §

helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az adó, a gépjármûadó, a luxusadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, a közigazgatási hatósági eljárási

illeték és az adók módjára behajtandó köztartozások számítógépes adatfeldolgozásának rendje,

a közterhek számítógépes nyilvántartására kifejlesztett programrendszerek használatára irányuló

engedélyezés

13. § (1) Az adópolitikáért felelõs miniszter az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek

számítógépes nyilvántartására szolgáló következõ programrendszerek használatára irányuló engedélyek kiadása

tárgyában dönt:

a) keretprogramrendszer [(3) bekezdés],

b) önkormányzati programrendszer [(4) bekezdés], valamint

c) az a)–b) pont szerinti programrendszerek (5) bekezdés szerinti módosítása.

(2) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartására csak az (1) bekezdés a) pontja szerinti keretprogramrendszernek az adott önkormányzat

adórendeletére, adórendeleteire egyediesített változatát vagy a b) pontja szerinti programrendszert, illetõleg az

(1) bekezdés c) pontja szerinti, módosított programrendszert használhatja. A keretprogramrendszer egyediesítésének

minõsül a keretprogramrendszer – (5) bekezdés szerinti módosításának nem tekinthetõ – olyan – egy önkormányzatra

vonatkozó – adaptációja, amelynek eredményeként az adaptált keretprogramrendszer mûködése megfelel az adott

önkormányzat adórendeletének és ügyviteli rendjének.

(3) Keretprogramrendszernek minõsül az a programrendszer, amely megfelel az önkormányzati adóhatóságok

feladatainak ellátását meghatározó törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek rendelkezéseinek.

Keretprogramrendszer engedélyezésére irányuló eljárás esetén az adópolitikáért felelõs miniszter ennek teljesülését

vizsgálja.

(4) Önkormányzati programrendszernek minõsül az a programrendszer, amely az önkormányzati adóhatóságok

feladatainak ellátását meghatározó törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek rendelkezései mellett

megfelel az adott önkormányzat adórendeletének is. Az önkormányzati programrendszer engedélyezésére irányuló

eljárás esetén az adópolitikáért felelõs miniszter – egy önkormányzat vonatkozásában – ennek teljesülését vizsgálja.

(5) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti programrendszer használatára irányuló engedély kiadását követõen

az annak mûködését érintõ jogszabály változik, akkor a programrendszert módosítani kell. A programrendszer

módosításának kell tekinteni – jogszabályváltozástól függetlenül – azt is, ha a programrendszer jelentõsen

megváltozik (így különösen: adókötelezettség megállapítását, a pótlék, a kamat kiszámítását, a pénzforgalom

elszámolását és ezek nyilvántartását érintõ változások, valamint az ezekhez társuló adatstruktúra változása). Ha

a programrendszer módosítására jogszabályváltozás miatt kerül sor, a módosítás tervezett bevezetése idõpontjának
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a módosításra okot adó jogszabályváltozás hatálybalépésének napjára kell esnie. Az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti

programrendszerek módosításának engedélyezésére irányuló eljárás esetén az adópolitikáért felelõs miniszter azt

vizsgálja, hogy a korábban már jóváhagyott programrendszeren végrehajtott módosítás a hatályos jogszabályoknak

és a már kihirdetett, hatályba lépõ jogszabályváltozásnak megfelelõen támogatja-e az önkormányzati adóhatóság

feladatainak ellátását.

(6) A (3) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez a kérelmezõnek mellékelnie kell a programrendszert leíró –

(9) bekezdés szerinti – dokumentációt.

(7) A (4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez a kérelmezõnek mellékelnie kell:

a) a programrendszert leíró – (9) bekezdés szerinti – dokumentációt,

b) a programrendszert használni kívánó önkormányzat helyi adóról szóló, a programrendszer tervezett bevezetése

idõpontjában és az azt megelõzõ 5 naptári év bármely napján hatályos, egységes szerkezetbe foglalt valamennyi

rendeletét az utolsó módosítás kihirdetési idõpontjának megjelölésével.

(8) Az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez a kérelmezõnek mellékelnie kell:

a) a már jóváhagyott programrendszer módosítását leíró – (9) bekezdés szerinti – dokumentációt,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti programrendszer módosítása esetén a programrendszert használó önkormányzat

helyi adóról szóló, a programrendszer módosítását kiváltó rendeletének, rendeleteinek szövegét.

(9) A programrendszert leíró dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy megfelelõ részletezettséggel

bemutassa, hogy a programrendszer mûködése a hatályos, illetve a már kihirdetett, hatályba lépõ jogszabályoknak

megfelel. A dokumentációnak tartalmaznia kell legalább a programrendszer funkcióinak leírását, a mûködése során

alkalmazott mûveletek, relációk, adatok, adatmezõk, paraméterek, konstansok, mutatók, iratminták, listák (pl.

adószámla egyenleg értesítõ, zárási összesítõ, kivetési összesítõ) részletes bemutatását.

(10) Az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti programrendszert leíró dokumentációt a tervezett bevezetését megelõzõ

90 nappal optikai adathordozón és 6 darab papír alapú példányon vagy elektronikus úton, a már jóváhagyott

programrendszer módosítását tartalmazó dokumentációt pedig a tervezett bevezetését megelõzõ 30 nappal optikai

adathordozón és 6 darab papír alapú példányon vagy elektronikus úton kell az adópolitikáért felelõs miniszterhez

benyújtani.

(11) A (6)–(8) bekezdésekben foglaltakon túlmenõen a (3)–(5) bekezdések szerinti eljárások kezdeményezése esetén

a kérelemhez csatolni kell:

a) nyilatkozatot a programrendszer, illetve a már jóváhagyott programrendszer módosítása bevezetésének tervezett

idõpontjáról,

b) optikai adathordozón vagy – ha a programrendszert leíró dokumentációt elektronikus úton nyújtották be –

elektronikus úton a jóváhagyásra benyújtott programrendszert,

c) a kincstár adatfogadásról szóló igazolását, valamint

d) a díj megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot is.

(12) Ha a (3)–(5) bekezdésekben foglalt eljárások kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtását követõen, de

az engedélyezési kérelem elbírálását megelõzõen kihirdetett törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri

rendeletben olyan rendelkezés válik a programrendszer engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásának idõpontját

követõen hatályossá, amely a programrendszer mûködését érinti, akkor az adópolitikáért felelõs miniszter tájékoztatja

a kérelmezõt a jogszabályváltozásról és felhívja a kérelmezõt a kérelem 15 napon belül történõ kiegészítésére. Ha

a (4) bekezdés szerinti eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtását követõen, de az engedélyezési kérelem

elbírálását megelõzõen olyan önkormányzati adórendeletet hirdettek ki, amely a programrendszer engedélyezésére

irányuló kérelem benyújtását követõen válik hatályossá, akkor a kérelmezõ az önkormányzati adórendelet kihirdetését

követõ 15 napon belül – de legfeljebb a kérelem elbírálásáig – engedélyezési kérelmét – az adópolitikáért felelõs

miniszter külön felhívása nélkül – kiegészíti.

(13) Az adópolitikáért felelõs miniszter a benyújtott programrendszert, illetve a már jóváhagyott programrendszer

módosítását – a jóváhagyásról szóló határozatában foglalt a programrendszer alkalmazhatósága megkezdésének

napjától számított 3 év idõtartamra, feltéve, hogy a programrendszer módosításának (5) bekezdés szerinti

engedélyezésére nincs szükség – akkor hagyja jóvá, ha a programrendszer mûködése a hatályos jogszabályoknak

megfelel. Az adópolitikáért felelõs miniszter eljárását elsõsorban a benyújtott dokumentáció alapján folytatja le,

szükséges esetben a programrendszer mûködését teszteli.

(14) Ha a jóváhagyott programrendszer használatára vonatkozó – határozatban rögzített – határidõ letelik,

a programrendszer jóváhagyását új eljárásban kell kezdeményezni.”
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5. § Az R2. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

6. § Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítõ számítógépes programrendszer

engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §

a) (3) bekezdésében meghatározott eljárásért 1 500 000 forint,

b) (4) bekezdésében meghatározott eljárásért 350 000 forint, továbbá minden, az önkormányzat által mûködtetett

helyi adónem után további 100 000-100 000 forint,

c) (5) bekezdésében meghatározott eljárásért, ha a programrendszer módosítása

ca) a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti programrendszerre irányul, akkor 500 000 forint,

cb) a Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti programrendszerre irányul, akkor a b) pontban meghatározott

összeg 25%-ának megfelelõ

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Amennyiben a Rendelet 13. § (10) bekezdése szerint a programrendszert leíró dokumentációt elektronikus úton

nyújtották be, akkor a Rendelet 13. § (3)–(5) bekezdései szerinti eljárásokért a Rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontjai

szerint számított igazgatási szolgáltatási díj 50 000 forinttal növelt összegét kell igazgatási szolgáltatási díjként

megfizetni.

(3) Mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól a központi költségvetési szerv.”

7. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–3. §-a, 5. §-a, valamint 1–8. mellékletei 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 8. §-a 2010. január 15-én lép hatályba.

(4) Hatályát veszti az R3. 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „és (7)” szövegrész.

8. § Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „350 000 forint” szövegrész helyébe az „500 000 forint” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés c) pontja cb) alpontjában az „akkor a b) pontban meghatározott összeg 25%-ának megfelelõ”

szövegrész helyébe az „akkor 200 000 forint, továbbá minden, az önkormányzat által mûködtetett helyi adónem

módosítása esetén helyi adónemenként 50 000 forint” szöveg lép.

9. § E rendelet 2010. január 16-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
az építményadóról,  

hasznos alapterület szerinti adózás esetében 
FŐLAP 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája   Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új ingatlan 

  ingatlan szerzése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  adóbevezetés 

  adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

__________________________ 

 

 

 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése 

  ingatlan elidegenítése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  

  

 III. Ingatlan 

  1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma   

lakás     db    üdülő     db 

kereskedelmi egység    db    szállásépület    db 

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület   db 
  

 IV. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó minősége:   Tulajdonos     Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege:    kezelői jog 

   vagyonkezelői jog 

   haszonélvezeti jog  

   használat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: _________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 7. Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
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 V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: _____________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________  
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Oldalszám:   

„A” jelű betétlap lakásról, üdülőről 
a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 
_________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Épület jellemzői 

1. Fajtája 

    Egylakásos lakóépületben lévő lakás 

 Ennek jellege: 

 családi ház 

 sorház 

 láncház 

 kastély, villa, udvarház 

 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  

 egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 

 társasházi lakás 

 lakásszövetkezeti lakás

 egyéb:______________ 

 

 

  Üdülő 

 Ennek jellege: 

 üdülő 

 hétvégi ház 

 apartman 

 nyaraló 

 csónakház 

 egyéb:___________ 

2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 év  hó  nap 
 

V. Törvényi mentesség 

     1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)  

hasznos alapterülete:  ______________________m2 

     2. Szükséglakás  

     3. Gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2 

     4. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény  
  

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

     Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év  hó  nap) 
  

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

     1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

     2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen  
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 



”
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          Oldalszám:   

„B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára 
szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó 

bevallásához 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 

  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 
_________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Épület jellemzői 

 1. Fajtája: 

  Kereskedelmi egység  

(szállásépület nélkül) 

Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  

áruház, üzletház 

 csárda, bisztró, borozó, 
söröző,  

büfé, cukrászda, kávézó, étterem 

 iroda, műterem 

 rendelő, kórház, szanatórium,  

gyógyszertár 

 egyéb:___________________ 

  Szállásépület 

Ennek jellege: 

 szálloda  hotel 

 panzió  fogadó 

 motel  szálló 

 vendégház  vadászház 

 egyéb:________________ 

  Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

Ennek jellege: 

  üzem, üzemcsarnok, gyár  műhely, szerviz  

  garázs, gépjárműtároló  raktár 

  üvegház  pince 

  présház  hűtőház 

  egyéb:__________________ 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 év  hó  nap 
  

V. Törvényi mentesség 

     1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)  

hasznos alapterülete:  ______________________m2  

     2. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény  

     3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  
  

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

     Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év  hó  nap) 
  

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

     1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

     2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



2. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
az építményadóról,  

korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében 
FŐLAP 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

  

 I. Bevallás fajtája 

  Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új ingatlan 

  ingatlan szerzése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  adóbevezetés 

  adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

__________________________ 

 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

 Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése 

  ingatlan elidegenítése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

 

  

 III. Ingatlan 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma  

 lakás      db    üdülő    db 

 kereskedelmi egység   db    szállásépület   db 

 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület  db 
  

 IV. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó minősége:   Tulajdonos     Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege:    kezelői jog 

   vagyonkezelői jog 

   haszonélvezeti jog  

   használat joga  

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: _________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 7. Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
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 V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: _____________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________  
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  Oldalszám:   

„A” jelű betétlap lakásról, üdülőről  
korrigált forgalmi érték szerinti működtetett építményadó bevallásához 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 
_________________________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Épület jellemzői  

 1. Fajtája 

    Egylakásos lakóépületben lévő lakás 

 Ennek jellege: 

 családi ház 

 sorház 

 láncház 

 kastély, villa, udvarház 

 egyéb:______________ 

  Többlakásos lakóépületben vagy 
egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 

 társasházi lakás 

 lakásszövetkezeti lakás 

 egyéb:______________ 

  Üdülő 

 Ennek jellege: 

 üdülő 

 hétvégi ház 

 apartman 

 nyaraló 

 csónakház 

 egyéb:___________ 

2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 év  hó  nap 
 

 

V. Bejelentés a forgalmi értékről: _________________________________Ft 
 

VI. Törvényi mentesség 

     szükséglakás  

     gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2 

     költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény  

     szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelés-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)  

hasznos alapterülete: _____________________m2 

  

VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

     Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év  hó  nap) 
  

VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

     1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség_____________________________ címen mentes terület:_______________________m2

     2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes értékrész:____________________Ft 

     3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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          Oldalszám:   

„B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára 
szolgáló épületről a korrigált forgalmi érték szerinti működtetett építményadó 

bevallásához 
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 

  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

 Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  ___________________________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Épület jellemzői 

 1. Fajtája: 

  Kereskedelmi egység  

(szállásépület nélkül) 

Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  

áruház, üzletház 

 csárda, bisztró, borozó, 
söröző, büfé, cukrászda, kávézó, 
étterem 

 iroda, műterem 

 rendelő, kórház, szanatórium,  

gyógyszertár 

 egyéb:___________________ 

  Szállásépület 

Ennek jellege: 

 szálloda  hotel 

 panzió  fogadó 

 motel  szálló 

 vendégház  vadászház 

 egyéb:________________ 

  Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

Ennek jellege: 

  üzem, üzemcsarnok, gyár  műhely, szerviz  

  garázs, gépjárműtároló  raktár 

  üvegház  pince 

  présház  hűtőház 

  egyéb:__________________ 

2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 év  hó  nap 
 

 

V. Bejelentés a forgalmi értékről: _________________________________Ft 
 

VI. Törvényi mentesség 

     szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)  

hasznos alapterülete:  ______________________m2  

     költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény  

     állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  
  

VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

     Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.  

(építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év  hó  nap) 
  

VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

     1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség_____________________________ címen mentes terület:_______________________m2

     2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________ címen mentes értékrész:____________________Ft 

     3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



3. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a telekadóról,  

alapterület szerinti adózás esetében 
 (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 
  

 I. Bevallás fajtája 

    Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új telek 

  ingatlan szerzése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  építmény lebontása  

  művelési ágban, aranykorona  

 értékkel nyilvántartott földrészlet  

 művelésének befejezése 

  belterületbe vonás  

  adóbevezetés  

  adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

_______________________________ 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése 

  100%-os beépítés 

  ingatlan elidegenítése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

 művelési ágban, aranykorona  

értékkel nyilvántartott földrészlet 

művelés alá vétele 

  külterületbe sorolás 

 

  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

        év  hó  nap  
  

 IV. Telek 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz.  

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
  

 V. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó minősége:   Tulajdonos     Vagyoni értékű jog jogosítottja  

Jog jellege:    kezelői jog 

   vagyonkezelői jog 

   haszonélvezeti jog  

   használat joga 

   (tartós) földhasználat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: _________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: 
______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 7. Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
 

VI. Telek általános jellemzői 

  1. Telek teljes területe: __________________________m2 

  2. A telekből építménnyel, épülettel lefedett terület: ___________________ m2 

  3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): ___________________ m2 



”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 175. szám 43941

 

VII. Mentességek, kedvezmények  

 1. Törvényi mentességek   1.1 A telek építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt áll  

     1.2 A telek helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési célt szolgál 

     1.3 A telken szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi,  

illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiséget magában foglaló épület áll 

     1.4 A telken költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény áll 

     1.5 A telek erdő művelési ágban van nyilvántartva 

    1.6 A telken elhelyezkedő épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez,  

nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban 
megállapított – ___________________ m2 védő (biztonsági) terület tartozik 

    1.7 A telken levő épület(ek) hasznos alapterülete: _________________________________ m2 

    1.8 A telken levő műtárgy(ak) által lefedett terület: ________________________________ m2 

 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség________________________________ címen mentes terület:_____________________m2 

 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
 

VIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: _____________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________  



4. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„4. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a telekadóról,  

korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében 
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.  

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 
  

 I. Bevallás fajtája 

  Megállapodás alapján benyújtott bevallás   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallás benyújtásának oka 

  Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új ingatlan 

  ingatlan szerzése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  művelési ágban, aranykorona  

értékkel nyilvántartott földrészlet  

művelésének befejezése 

  belterületbe vonás 

  adóbevezetés 

  adóalap-megállapítás változása 

  Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

_________________________________ 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

 Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése 

  ingatlan elidegenítése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

  művelési ágban, aranykorona  

értékkel nyilvántartott földrészlet  

művelés alá vétele 

  külterületbe sorolás 

  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

        év  hó  nap  
  

 IV. Telek 

  1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz.  

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
  

 V. Bevallás benyújtója 

 1. Bevallásbenyújtó minősége:   Tulajdonos     Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege:    kezelői jog 

   vagyonkezelői jog 

   haszonélvezeti jog  

   használat joga 

   (tartós) földhasználat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

 4. Születési helye: _________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 7. Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

 8. Székhelye, lakóhelye:  ___________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
 

VI. Telek általános jellemzői  

  1. Telek teljes területe: __________________________m2 

  2. A telekből építménnyel, épülettel lefedett terület: ___________________ m2 

  3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): ______________________ m2 
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VII. Bejelentés a forgalmi értékről: _________________________________Ft 
 

VIII. Telekadó mentességek, kedvezmények  

 1. Törvényi mentességek   1.1 A telek építési, változtatási, telekalakítási tilalom alatt áll 

     1.2 A telek helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési célt szolgál 

     1.3 A telken szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi,  

illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiséget magában foglaló épület áll 

     1.4 A telken költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló épület (épületrész) áll 

     1.5 A telek erdő művelési ágban van nyilvántartva 

    1.6 A telken elhelyezkedő épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez,  

nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban 
megállapított – ___________________ m2 védő (biztonsági) terület tartozik 

    1.7 A telken levő épület(ek) hasznos alapterülete: _________________________________ m2 

    1.8 A telken levő műtárgy(ak) által lefedett terület: ________________________________ m2 

  2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség________________________________ címen mentes terület:_____________________m2

   3. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség________________________________ címen mentes értékrész:___________________Ft 

  4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény____________________________________________________________________ címen 
  

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 ____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 
__________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: _____________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________  



5. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

Főlap 

 2009. adóévben a/az  ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről  
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

  

 I. Bevallás jellege  

 1. Éves bevallás  

 2. Záró bevallás  

 3. Előtársasági bevallás 

 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása  

 5. Év közben kezdő adózó bevallása 

 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása  

 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása  

 8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
  

 II. Bevallott időszak   év  hó  naptól     év  hó  napig 
  

 III. A záró bevallás benyújtásának oka  

 1. Felszámolás 

 2. Végelszámolás 

 3. Átalakulás 

 4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

 5. Hatósági megszüntetés 

 6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

 7. Székhely áthelyezése 

 8. Telephely megszüntetése 

 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

 10. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

 11. Egyéb:___________________________________ 
  

 IV. Bevallásban szereplő betétlapok   A  B  C  D  E  F  G 
  

 V. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 5. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Bevallást kitöltő neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________ 
  

 VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata   

 1. A 2009. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.  

 2. A 2010. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom.  

 3. A 2009. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom. 

 4. A 2010. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap megállapítási módot 
választom.  
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 VII. Az adó            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel                                                                                                                                                                                                            

(részletezése külön lapon található)                                                                       .  .  .  .  , 

 2. Eladott áruk beszerzési értéke       .  .  .  .  , 

 3. Közvetített szolgáltatások értéke       .  .  .  .  , 

 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke     .  .  .  .  , 

 5. Anyagköltség          .  .  .  .  , 

 6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+5)]     .  .  .  .  , 

 7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség     .  .  .  .  , 

 8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége   .  .  .  .  , 

 9. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény    .  .  .  .  , 

 10. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap [6-7-8+9]   .  .  .  .  , 

 11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása  

szerinti - települési szintű adóalap       .  .  .  .  , 

 12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C §-a szerint)   .  .  .  .  , 

 13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12)     .  .  .  .  , 

 14. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (13. sor*…. %)      .  .  .  .  , 

 15. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C §-a szerint)   .  .  .  .  , 

 16. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és  

az önkormányzatnál levonható adóátalány összege     .  .  .  .  , 

 17. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege   .  .  .  .  , 

18. Iparűzési adófizetési kötelezettség [14-(15+16+17)]      .  .  .  .  , 

 19. Adóelőlegre befizetett összeg       .  .  .  .  , 

 20. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg      .  .  .  .  , 

 21. Különbözet [18-(19+20)]         .  .  .  .  , 

 22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege       .  .  .  .  , 
  

VIII. Adóelőleg bevallása 

 1. Előlegfizetési időszak    év  hó  naptól    év  hó  napig 

      Esedékesség    Összeg   (Ft) 

 2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban   év  hó  nap   .  .  .  .  , 

(VII. pont 18. sorában szereplő adóösszeg csökkentve az önkormányzat határozata alapján 2010. március 16-án fizetendő előleggel) 

3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban      év  hó  nap  .  .  .  .  , 

 (VII. pont 18. sorában szereplő adóösszeg fele) 
 

 IX. Nyilatkozat társasági adóelőleg-kiegészítésről  

  Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 2009-ben.    Igen   Nem 
  

 X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 ________________________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _______________________________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 
_______________________________________________________________ Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: ___________________________________________ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: _________________________________  
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„A” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

 II. A nettó árbevétel            (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]     .  .  .  .  , 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel      .  .  .  .  , 

 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel   .  .  .  .  , 

 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 

          .  .  .  .  , 

 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege   .  .  .  .  , 

 6. Felszolgálási díj árbevétele        .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

„B” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma:  -  -  
 

 II. A nettó árbevétel           (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]   .  .  .  .  .  , 

 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek      .  .  .  .  .  , 

 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei      .  .  .  .  .  , 

 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele    .  .  .  .  .  , 

 5. Befektetési szolgáltatás bevétele       .  .  .  .  .  , 

 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete   .  .  .  .  .  , 

 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete  

         .  .  .  .  .  , 

 8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások      .  .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„C” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma:  -  -  
 

 II. A nettó árbevétel           (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]    .  .  .  .  , 

 2. Biztosítástechnikai eredmény        .  .  .  .  , 

 3. Nettó működési költség         .  .  .  .  , 

 4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és  

az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege      .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű                                                                                                          

különbözete                                                                                                                                                                                          .  .  .  .  , 

 7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja  

szerint egyéb növelő tételek         .  .  .  .  , 

 8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések      .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

„D” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): 
_____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma:  -  -  
 

 II. A nettó árbevétel           (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]     .  .  .  .  , 

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei       .  .  .  .  , 

 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele      .  .  .  .  , 

 4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege     .  .  .  .  , 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete    .  .  .  .  , 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű                                                                                                             

különbözete                                                                                                                                                                                          .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„E” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok nettó árbevételének a kiszámítása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): 
_____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adószáma:  -  -  
 

 II. A nettó árbevétel           (Ft) 

 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3-(4+5+6)]    .  .  .  .  , 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel       .  .  .  .  , 

 3. Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés  

időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó)  

osztalék és részesedés együttes összege        .  .  .  .  , 

 4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként  

elszámolt ellenérték         .  .  .  .  , 

 5. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege  

          .  .  .  .  , 

 6. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,  

energiaadó összege         .  .  .  .  , 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„F” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

 II. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere  

 1. Személyi jellegű ráfordítással arányos  

 2. Eszközérték arányos  

 3. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt  

 4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás  
 

 III. Megosztás  

 1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő összes személyi  

jellegű ráfordítás összege        .  .  .  .  , Ft 

 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a  

Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege  .  .  .  .  , Ft 

 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv.  

melléklete szerinti - összes eszközérték összege     .  .  .  .  , Ft 

 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő - a Htv. melléklete szerinti –  

eszközérték összege       .  .  .  .  , Ft 

 5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia  

vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény  

szerinti nettó árbevétele       .  .  .  .  , Ft 

 6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő  

villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az  

önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti                                                                                                                                                   

nettó árbevétele                                                                                                                                         .  .  .  .  , Ft 

 7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső  

fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége   .  .  .  , kWh vagy ezer m3 

 8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén  

az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy  

földgáz mennyisége       .  .  .  , kWh vagy ezer m3 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„G” jelű betétlap 
  2009. adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat túlfizetésről  
  

I. Adóalany 

1.  Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

2.  Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  
 

 II. Nyilatkozat  

  1. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni   

  2. A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

  3. A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra 
átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

  4. A túlfizetés összegéből  _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési 
adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni  

  5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem 
  

 III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozására átvezetendő összegek 

Sorszám 
Köztartozást nyilvántartó  
intézmény megnevezése 

Köztartozás fajtája 
Összeg 

(Ft) 
Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám 

Intézmény által 
alkalmazott  

ügyfélazonosító 
szám 

 1.         -  -    

 2.         -  -    

 3.         -  -    

 4.         -  -    

 5.         -  -    
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



6. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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BEVALLÁS  
gépjárműadóról a/az ________________ önkormányzati adóhatósághoz 

  

 I. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): __________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: _______________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________________

 4. Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 5. Statisztikai számjele:  -  -  -   

 6. Pénzintézeti számlaszáma:  -  -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  _________________________________________________________________________ város/község 

  ________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 8. Levelezési címe:  ______________________________________________________________________________ város/község

  ________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 9. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:________________________________________________ 
  

II. Gépjármű adatai 

 1. Rendszám:_________________________________ (Amennyiben volt, akkor korábbi rendszám:_____________________________) 

 2. Alvázszám:_____________________________________________________________________ 
  

III. Az adómentesség jogcíme 

 a) az adóalany költségvetési szerv, 

 b) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító adóalany autóbusza, 

 c) egyház tulajdonában lévő gépjármű, 

 d) tűzoltó szerkocsi, 

 ea) súlyos mozgáskorlátozott járműtulajdonos adóalany gépjárműve, 

 eb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve, 

 ec) cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt  

rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve, 

 f) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, 

 g) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben  

      kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű, 

 h) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 
 

IV. Az adómentességre való jogosultság kezdete/vége   év  hó  nap 
  

V. Súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy vagy a  cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személy adatai 

 1. Neve: ____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ______________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap

 3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________ 

 4. Lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  ________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó



”
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VI. Adófizetési kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén) 

 1.  Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése   

 1.1. Az igazolást kiállító rendőrhatóság megnevezése:____________________________________________________________________ 

 1.2. Igazolás kelte:  év  hó  nap, iktatószáma:_______________________________________ 

 1.3. Igazolt időszak kezdete:  év  hó  nap 

 2.  Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése:  szünetelés vége  év  hó  nap 
  

 VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  



7. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
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          Oldalszám:   

 Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó bevallásához 
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) 

  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó cégneve: _________________________________________________________________________________________ 

 

Adószáma:  -  -  
 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   ________________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei) 

 Tag 1. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 2. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

Tag 3. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Tag 4. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 



”
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 Tag 5. 

 Neve: _____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________ 

 Illetősége:    Belföldi    Külföldi: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele:    Adószáma:  -  -  

 Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 
  

 _____________________________ 
helység 

  
év 

  
hó 

 
nap 

 _________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



8. melléklet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelethez

„13. melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

”
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Iparűzési adó  
feldolgozási összesítő 

 

Megnevezés Összesen Adózók 

    száma 

  (Ft) (fő, db) 

  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)     

  2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)     

  3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+)     

  4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)     

  5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)     

  6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)     

  7. Biztosítástechnikai eredmény (+)     

  8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+)     

  9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)     

 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+)     

 11. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)     

 12. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+)     

 13. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+)     

 14. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)     

 15. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-)        

 16. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)     

 17. Felszolgálási díj árbevétele (-)     

 18. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként      

       elszámolt ellenérték (-)     

 19. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-)     

 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL     

       [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)-(14+15+16+17+18+19)]     

 21. Eladott áruk beszerzési értéke (-)     

 22. Közvetített szolgáltatások értéke (-)     

 22/a. A 22. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke     

 23. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)     

 24. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-(21+23+24)]     

 25. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)     

 26. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (-)     

 27. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)     

 28. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(24-25-26)+27]     

 29. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)     

 30. Adózás alá eső adóalap  (28-29)     

 31. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ     

 32. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)     

 33.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)     

 34. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)     

 35. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI  ADÓ [31-(32+33+34)]     

 36. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege      

 37. Első adóelőleg részletre bevallott összeg      

 38. Második adóelőleg részletre bevallott összeg     



A szociális és munkaügyi miniszter 28/2009. (XII. 4.) SZMM rendelete

a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásáról szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 7/2009.

(III. 18.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[E rendelet hatálya]

„d) az 5. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a miniszter irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõirányzatok

2010. évi felhasználásáról rendelkezõ miniszteri rendelet hatálybalépését megelõzõen meghirdetésre kerülõ pályázati

felhívásokra”

[terjed ki.]

2. § Az R. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2010. évi elõirányzatok terhére – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvény kihirdetését

követõen és kizárólag pályázati eljárás keretében – elõzetes kötelezettség vállalható.”

3. § Az R. 14. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A támogatás folyósításának feltétele – a külön jogszabályokban meghatározott feltételeken túl –, hogy]

„k) támogatási (program) elõleg és elõfinanszírozás, illetve mûködési támogatás esetén – a határon túli társadalmi

szervezetek, alapítványok kivételével – a támogatás kedvezményezettjének nyilatkozata a fizetési vagy pénzforgalmi

számlájáról (számláiról), valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben

foglaltaknak megfelelõen kiállított és a megadott számlá(ka)t vezetõ pénzforgalmi szolgáltató(k) által visszaigazolt,

a minisztériumot vagy a minisztérium által felhatalmazott kezelõ vagy közremûködõ szervezetet az érintett

számlá(k)ra beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó – csak a felhatalmazás kedvezményezettjének írásbeli

hozzájárulásával visszavonható – levél (levelek);

[a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen benyújtásra kerüljenek.]

4. § Az R. 15. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Pénzügyi teljesítésre kizárólag pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési (pénzforgalmi) számlára történõ

átutalással, valamint központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében elõirányzat-átcsoportosítással kerülhet

sor.”

5. § Az R. 21. § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére megítélt támogatások felhasználása – az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 121. §-ában, valamint az Ámr. 145/A–145/H. §-ában elõírtak figyelembevételével – a folyamatba

épített, elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzés keretében folyamatában, illetve a szakmai teljesítésigazolás

megalapozása érdekében utólagosan, illetve utóellenõrzés formájában ellenõrzésre kerül.”
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6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében az „az (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (6) bekezdés” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” szöveg,

c) 19. § (4) bekezdés a) pontjában az „azonnali beszedési megbízás” szövegrész helyébe a „felhatalmazó levélen

alapuló beszedési megbízás” szöveg

lép.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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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.




