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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 13/2011. (IV. 19.) BM rendelete
a magyar–román határvonal közös ellenõrzésének eredményérõl a határfolyók szakaszain címû
jegyzõkönyv jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A magyar–román határvonal közös ellenõrzésének eredményérõl a határfolyók szakaszain címû jegyzõkönyvet
(a továbbiakban: Jegyzõkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Jegyzõkönyvet e rendelet Melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 13/2011. (IV. 19.) BM rendelethez

Jegyzõkönyv
a magyar–román határvonal közös ellenõrzésének eredményérõl a határfolyók szakaszain

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a magyar–román
államhatár rendjérõl, a határkérdésekben való együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1983.
október 28-án, Budapesten aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikk (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság részérõl az 1. és a 2. számú határszakaszok határmegbízottai, valamint Románia részérõl a Temes Megyei
Határrendõr Felügyelõség vezetõje és a Bihar Megyei Határrendõr Felügyelõség vezetõje, (a továbbiakban: Felek)
a határfolyók szakaszain a határvonal közös ellenõrzésének eredményérõl munkatalálkozót tartottak.

A küldöttségek összetételét a melléklet tartalmazza.

A napirend a következõ volt:
1. A határfolyók szakaszain a két Fél szakértõi által a határvonal közös ellenõrzésének alkalmával végzett tevékenység

értékelése.
2. „A magyar–román államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán, a 2007. évben

a Fekete-Körös és a Túr folyókon végrehajtott közös ellenõrzés alapján megállapított határvonal – A, D, L
határszakaszok – 2010.” okmány aláírása.

Ad.1.

Az Egyezmény 7. és 10. cikke, valamint a Magyar Köztársaság és Románia határmegbízottainak 2004. november 17-én,
Orosházán megtartott munkatalálkozójáról készült Jegyzõkönyvben meghatározottak alapján a Felek mûszaki
szakértõi elvégezték a határfolyók felmérését a határvonal meghatározása céljából.
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A Maros folyó nem szabályozott szakaszának felmérése 2006. augusztus 14–31. között, a Fekete-Körös és a Túr folyók
felmérése 2007. április 16–25. között történt. A terepi felmérés GPS mérési technológiával került végrehajtásra.
A mérési adatok egyeztetése és feldolgozása alapján a mûszaki szakértõk elkészítették „A magyar–román
államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott szakaszán, a 2007. évben a Fekete-Körös és a Túr folyókon
végrehajtott közös ellenõrzés alapján megállapított határvonal – A, D, L határszakaszok – 2010.” okmány tervezetét,
amely határleírásokat, határtérképeket és koordináta-jegyzékeket tartalmaz.

Ezen okmány meghatározza az új határvonalat és a szigetek hovatartozását.

A Maros folyó nem szabályzott szakaszán összesen 21 sziget van, ebbõl 9 a Magyar Köztársaság területéhez,
12 Románia területéhez tartozik.

Ad.2.

A Felek elfogadták és aláírták „A magyar-román államhatáron a 2006. évben a Maros folyó nem szabályozott
szakaszán, a 2007. évben a Fekete-Körös és a Túr folyókon végrehajtott közös ellenõrzés alapján megállapított
határvonal – A, D, L határszakaszok – 2010.” okmányt, mely ezen jegyzõkönyv szerves részét képezi.

Ezt a jegyzõkönyvet az Egyezmény 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint jóvá kell hagyni
és a jóváhagyásról szóló kölcsönös értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.

Ez a jegyzõkönyv két eredeti példányban, magyar és román nyelven készült, mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

Bors, 2010. október 13.

(Aláírások)

Kiegészítõ Határokmány a Jegyzõkönyvhöz*

* A rendelet mellékletének 2. része a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „A 13/2011. (IV. 19.) BM rendelet mellékletének 2. része”
hivatkozás alatt található. A melléklet ezen része a jelen közlöny 10478-tól 10569-ig oldalait képezi.
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A belügyminiszter 14/2011. (IV. 19.) BM rendelete
a 2007–2013 közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások 
felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési 
rendszerekrõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. évi törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 9. Szolidaritási programok alcím 1. Európai
Menekültügyi Alap, 2. Integrációs Alap, 3. Visszatérési alap, 4. Külsõ Határok Alap, valamint 5. Szolidaritási
programokhoz kapcsolódó technikai költségek jogcímcsoportok fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználására,
valamint az ezekbõl az elõirányzatokból származó támogatások felhasználásának pénzügyi lebonyolításában és
ellenõrzésében részt vevõ szervezetekre és a végsõ kedvezményezettekre terjed ki.

(2) E rendelet szerinti elõirányzatokból nyújtott támogatások végsõ kedvezményezettje lehet
a) egyesület,
b) köztestület,
c) egyház és egyházi intézmény,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) nonprofit gazdasági társaság,
g) nonprofit szövetkezet,
h) egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) kisebbségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet, és
o) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) Ellenõrzési Hatóság: az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság;
b) elõzetes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt lényegi

elemeit tartalmazó dokumentum;
c) Európai Menekültügyi Alap: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
d) éves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 20. cikk (3) bekezdése, a 2007/575/EK

európai parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (3) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 23. cikk (3) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 19. cikk (3) bekezdése szerinti éves
programok;

e) Hitelesítõ Hatóság: a Belügyminisztériumnak (a továbbiakban: BM) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)
által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való benyújtást megelõzõ igazolására kijelölt, a Felelõs
Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége;

f) informatikai rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében
végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK tanácsi határozat 22. cikk e) pontjában,
a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat 26. cikk e) pontjában és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk
e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer;
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g) Integrációs Alap: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;
h) közvetlen támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárásban nyertes végsõ

kedvezményezett között létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának
és felhasználásának részletes szabályait;

i) Külsõ Határok Alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
j) mérlegbeszámoló: a Felelõs Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített,

eredményszemléletû könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap,
a Visszatérési Alap és a Külsõ Határok Alap egyes allokációinak zárásáról szóló, az Európai Bizottság részére
megküldendõ zárójelentés adatainak alátámasztására, és amely nem tartozik a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Számv. törvény) hatálya alá;

k) Mûködési Kézikönyv: a Felelõs Hatóság mûködésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat
tartalmazó dokumentum;

l) pályázati adatlap: nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt megvalósításával összefüggõ
információkra kiterjedõ dokumentum;

m) partner: a projekttel megvalósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a végsõ
kedvezményezett felelõssége mellett, a végsõ kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján
a végsõ kedvezményezettel közösen valósítja meg a projektet;

n) projekt: a támogatások végsõ kedvezményezettjei által egy intézkedés egészének vagy egy részének
végrehajtása érdekében felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök;

o) részletes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt
megvalósításával összefüggõ minden releváns információra kiterjedõ dokumentum;

p) szabálytalanság: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK
EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok elõírásainak, a támogatási
szerzõdésben és a közvetlen támogatási szerzõdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése,
amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;

q) szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános
program keretében végrehajtott projekteket érintõ szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó
informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

r) szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;
s) támogatási szerzõdés: a Felelõs Hatóság és a nyílt kiválasztási eljárásban nyertes végsõ kedvezményezett között

létrejött magánjogi szerzõdés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes
szabályait;

t) többéves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18. cikk (1) bekezdése, a 2007/575/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikk (1) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;

u) végsõ kedvezményezett: a projekt megvalósításáért felelõs szervezet;
v) Visszatérési Alap: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.

2. Intézményrendszer

3. § A Felelõs Hatóság a BM-nek a miniszter által kijelölt szervezeti egységeibõl áll, amely
a) felelõs az Európai Menekültügyi Alapból, az Integrációs Alapból, a Visszatérési Alapból és a Külsõ Határok Alapból

(a továbbiakban együtt: Alapok) támogatott többéves program és az éves programok stratégiai, operatív
és adminisztratív igazgatásáért,

b) felelõs az Európai Bizottsággal az Alapokkal kapcsolatban folytatott kommunikációért,
c) ellátja továbbá a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai

parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében valamint e rendeletben meghatározott feladatokat.

4. § A Felelõs Személy a miniszter által kijelölt, a miniszter nevében eljáró személy, aki a Felelõs Hatóság nevében
meghozza a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti
és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/435/EK
tanácsi határozat 25. cikkében, továbbá e rendeletben meghatározott, a Felelõs Hatóság feladatainak ellátása
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érdekében szükséges döntéseket, a Felelõs Hatóság intézkedéseiért kötelezettséget vállal és jóváhagyja azok
végrehajtását.

5. § A Hitelesítõ Hatóság ellátja
a) a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
b) a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
c) a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 31. cikkében, továbbá
d) a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.

6. § Az Ellenõrzési Hatóság felelõs az irányítási és ellenõrzési rendszer hatékony mûködésének vizsgálatáért, valamint
ellátja a 44. § és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

7. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap éves és többéves programjaiban
megfogalmazott célkitûzések vagy prioritások teljesülésének nyomon követését független Monitoring Bizottság
(a továbbiakban: MB) végzi.

(2) Az MB mûködésének alapelveit az általa elfogadott ügyrend szabályozza.
(3) Az MB-be tagot a Felelõs Hatóság, valamint a Felelõs Személy által erre felkért miniszterek és nemzetközi szervezetek

delegálnak.
(4) Az MB-ben megfigyelõként részt vehet az Ellenõrzési Hatóság és a Hitelesítõ Hatóság által delegált személy.

8. § (1) Az MB az elõrehaladási és a zárójelentés megküldése elõtt az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak
tükrében áttekinti a projektek megvalósulását és javaslatot tesz az Európai Bizottság részére megküldendõ jelentések
tartalmával kapcsolatban.

(2) Az MB javaslatot tesz a Felelõs Hatóságnak az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési
Alap hazai felhasználásának olyan felülvizsgálatára, amely elõsegítheti az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs
Alap, valamint a Visszatérési Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérését és az éves program
irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítását.

9. § (1) A Külsõ Határok Alap Tárcaközi Egyeztetõ Fórum (a továbbiakban: Fórum) létrehozásának és mûködésének célja
a folyamatos információáramlás, a Külsõ Határok Alap felhasználásával kapcsolatos szakmai és technikai egyeztetések
biztosítása, valamint a fejlesztések folyamatos nyomon követése.

(2) A Fórum feladatai:
a) a végsõ kedvezményezettek fejlesztési javaslatai alapján a több éves fejlesztési program szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;
b) a végsõ kedvezményezettek projektjavaslatai alapján az éves fejlesztési programok szakmai elõkészítése,

megvitatása és összehangolása;
c) a fejlesztési tervekkel összefüggõ kormányzati és miniszteri hatáskörbe tartozó döntések megfogalmazása,

elõkészítése;
d) a Külsõ Határok Alap terhére megvalósuló fejlesztések végrehajtásának folyamatos nyomon követése;
e) az elõrehaladási és a zárójelentés megküldése elõtt az éves program célkitûzéseinek vagy prioritásainak tükrében

a projektek megvalósulásának áttekintése és javaslattétel az Európai Bizottság részére megküldendõ jelentések
tartalmával kapcsolatban;

f)  javaslattétel a Felelõs Hatóságnak a Külsõ Határok Alap célkitûzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb
elérésére és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenõrzésének a javítására.

3. Projektek kiválasztása

10. § A projektek kiválasztása nyílt vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében történik.

11. § (1) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében az adott tevékenység
jellege nem teszi lehetõvé a nyílt kiválasztási eljárással történõ kiválasztást, különösen ha a tervezett tevékenységet
a végsõ kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el, vagy a Magyar
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Köztársaság különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést
igénylõ projektek esetében. A projektek kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik.

(2) Az éves programok összeállítása elõtt le kell folytatni a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulóját, és az ott
kiválasztott projekteknek szerepelniük kell az Európai Bizottságnak megküldendõ éves programban.

12. § (1) A Felelõs Hatóság a nyílt és a zárt kiválasztási eljárás elsõ fordulója során felhívást jelentet meg, amelynek tartalmaznia
kell:
a) a többéves program és az éves programok azon prioritásait vagy célkitûzéseit, amelyek megvalósítására

a pályázók projektjavaslata irányulhat;
b) a projekt maximális idõtartamát;
c) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, módját;
d) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó útmutató, az egyéb szükséges dokumentumok és információk elérésének

helyét.
(2) A pályázati útmutatónak tartalmaznia kell:

a) a pályázókkal, a partnerekkel, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személyekkel vagy
szervezetekkel, valamint a pályázattal szemben támasztott alkalmassági feltételeket;

b) a közösségi támogatás felhasználásának szabályait és határidejét, a támogatás kifizetésének módját;
c) az elszámolható és el nem számolható költségek ismertetését;
d) az alkalmazott biztosítékokat, ha szükséges;
e) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét;
f) a pályázatok kiválasztásának szempontrendszerét, eljárásrendjét;
g) az eredményrõl való tájékoztatás kötelezettségét, a szerzõdéskötés tervezett idejét;
h) a hiánypótlás szabályait;
i) a kifogás lehetõségét;
j) a jogszabályi háttér ismertetését;
k) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenõrzés-tûrési és adatszolgáltatási kötelezettségrõl való

tájékoztatást,
l) a logikai keretmátrix és a GANTT-diagram alkalmazására vonatkozó útmutatást; és
m) a további információk elérhetõségét.

(3) Nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázati adatlapnak és mellékleteinek tartalmaznia kell:
a) a pályázó és – ha van ilyen – a partner nevét;
b) a pályázó és – ha van ilyen – a partner elérhetõségeit, cégadatait, továbbá hozzájárulást az egyes adatok

e rendelet szerinti nyilvános közzétételéhez;
c) a prioritás vagy célkitûzés, a célcsoport és a tevékenységi terület pontos meghatározását hivatkozással az érintett

európai uniós jogi aktus és a pályázati útmutató vonatkozó elõírásaira;
d) a projekt tartalmi összefoglalását;
e) a projekt tervezett eredményét, mérhetõ mutatók (indikátorok) meghatározását (eredmény, közvetlen cél, hatás);
f) a projekt tervezett kezdési és befejezési idõpontját, idõtartamát;
g) a megvalósítás helyszínét;
h) a finanszírozás módját (igényelt közösségi és költségvetési támogatás, saját forrás);
i) a logikai keretmátrixot;
j) a részletes költségvetést és a költségek ütemezését;
k) a megvalósítás módját, a tervezett tevékenységek részletes leírását;
l) a projektet megvalósító szervezet bemutatását, a megvalósítás személyi és tárgyi feltételeinek bemutatását;
m)  a projekt ütemezésének bemutatását GANTT-diagram segítségével (tervezett kezdési idõpont, idõtartam);
n) a szolgáltatott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat; és
o) a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját.

(4) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során benyújtott elõzetes projekt adatlap a (3) bekezdés a) és
c)–h) pontjaiban szereplõ elemeket tartalmazza azzal, hogy a (3) bekezdés c) pontja tekintetében a Külsõ Határok Alap
esetében a Magyar Köztársaság Külsõ Határok Alap Nemzeti Program vonatkozó elõírásaira is hivatkozni kell.
Az elõzetes projekt adatlap tartalmazza továbbá a projekt költségvetését és azt az indokot, amely alapján a végsõ
kedvezményezett közvetlen támogatásra jogosult. A (3) bekezdés b) és i)–o) pontjaiban szereplõ elemek részletes
kidolgozását a második fordulóban kitöltendõ részletes projekt adatlap tartalmazza.
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13. § (1) A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását és annak útmutatóját a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és
egyidejûleg a pályázati felhívást legalább két országos napilapban megjelenteti.

(2) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során – az éves program összeállítását megelõzõen – a Felelõs
Hatóság a felhívást és az elõzetes projekt adatlap nyomtatványát megküldi a tervezett tevékenységet jogszabályi
felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel ellátó szervezetek részére. Amennyiben a zárt kétfordulós kiválasztási
eljárás lefolytatása a Magyar Köztársaság különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekei miatt szükséges vagy
a projekt különleges biztonsági intézkedést igényel, a Felelõs Hatóság a felhívást és az elõzetes projekt adatlap
nyomtatványát a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulója során a feladatkör szerint érintett szervezetek
részére küldi meg.

(3) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulója során a részletes projekt adatlap benyújtására vonatkozó
felhívást és a részletes projekt adatlap nyomtatványát a Felelõs Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejûleg megküldi
a végsõ kedvezményezett szervezetek részére.

14. § (1) Projekt többéves projektként akkor valósítható meg, ha
a) a projekt célja érdekében megvalósítandó beruházás, tevékenység jellege és a lebonyolításához szükséges

idõtartama ezt feltétlenül indokolja, valamint
b) a pályázati felhívás lehetõséget ad rá és meghatározza az egyéb feltételeket.

(2) A többéves projekttel szemben a pályázati felhívásban támasztott valamennyi feltételt minden egyes évre
vonatkozóan teljesíteni kell az adott allokáció évére vonatkozó pályázati dokumentációban.

(3) A többéves projekt az Alapok legfeljebb három éves program allokációját érintheti.
(4) A Felelõs Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság által jóváhagyott allokáció terhére vállal.
(5) A támogatási szerzõdés és a közvetlen támogatási szerzõdés évente kerül megkötésre, amelynek alkalmával az elõzõ

év tapasztalatai alapján a projektet a végrehajtás objektív körülményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredményeképpen a projekt újraértékelésre kerül, melynek eredményétõl függõen tervezett költségvetése és
indikátorai, valamint ezek alapján a tervezett támogatási összege módosíthatóak.

15. § A benyújtott pályázatok értékelését a nyílt kiválasztási eljárás és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában
független Értékelõ Bizottság (a továbbiakban: ÉB) végzi.

16. § (1) Az ÉB mûködését a Felelõs Személy által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
(2) Az ÉB a Felelõs Hatóság által meghatározott szakmai és pénzügyi szempontok szerint, valamint a közpénzekbõl

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen értékeli a benyújtott
pályázatokat, és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás elsõ fordulójában megállapítja az éves programba kerülõ
támogatható projektek körét, a nyílt kiválasztási eljárás esetén megállapítja a támogatásra javasolt projektek
sorrendjét.

(3) A Külsõ Határok Alap esetén a Fórum a 9. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban javaslatot tesz, hogy az éves
programban mely támogatható projektek szerepeljenek.

(4) Az ÉB az adott alap tekintetében benyújtott pályázat elbírásához szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezõ – az
adott szakterületet érintõ szabályozásban, feladatok ellátásában érdemi szerepet betöltõ szervezetek és a felügyeletet 
ellátó minisztériumok, valamint a Felelõs Hatóság által delegált – tagokból áll. Az ÉB elnökét a Felelõs Személy jelöli ki.

(5) Az ÉB ülésein megfigyelõk vehetnek részt, akik észrevétel-tételi joggal rendelkeznek.
(6) Az értékelésben résztvevõket titoktartási kötelezettség terheli az értékelés során tudomására jutott információk

tekintetében, amelyrõl nyilatkozatot kell aláírniuk.
(7) Az ÉB szavazással, egyszerû többséggel dönt a vitás kérdésekrõl.

17. § (1) Az ÉB ülésérõl jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv tartalmazza az ülés helyét és idõpontját; a jelenlévõ tagok és
megfigyelõk nevét; az ÉB döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség
csökkentése esetén a csökkentett összköltséget és annak indoklását, feltételekkel történõ támogatás esetén a feltételt
és teljesítésének határidejét, elutasítás esetén annak részletes indoklását); vitás kérdés esetén a szavazatok arányát és
bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

(2) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában a Felelõs Hatóság által delegált tagokból álló bizottság
végzi az elsõ fordulóban támogathatónak ítélt projektek értékelését a 16. § (1)–(2) és (5)–(7) bekezdésében, valamint
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az (1) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy lehetõsége van a végsõ kedvezményezettel folytatott konzultációra.
A bizottság elnökét a Felelõs Személy jelöli ki.

(3) A Felelõs Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek
támogatásáról vagy elutasításáról.

18. § (1) A támogatás megítélésérõl vagy elutasításáról szóló döntésrõl a Felelõs Hatóság írásban tájékoztatja a pályázókat.
(2) A Felelõs Személy által jóváhagyott, támogatott projektek listáját nyílt kiválasztási eljárás esetén a döntést követõ

8 napon belül, zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában született döntést követõ 8 napon belül
a Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi. A támogatott projektek listáján fel kell tüntetni a projekt címét, a megvalósító
szervezet nevét, a döntés idõpontját, valamint a megítélt támogatás összegét.

19. § A támogatási szerzõdést és a közvetlen támogatási szerzõdést (a továbbiakban együtt: szerzõdés) a Felelõs Hatóság
és a végsõ kedvezményezett szervezet köti meg. A szerzõdés aláírására a Felelõs Személy jogosult.

20. § (1) A projektek támogatása vissza nem térítendõ támogatás formájában valósul meg.
(2) A projektek megvalósítása érdekében – a szerzõdésben foglaltak szerint – a végsõ kedvezményezett elõleg

igénybevételére jogosult.
(3) A szerzõdés aláírásának feltétele a pályázati útmutatóban elõírt dokumentumok becsatolása.
(4) A szerzõdés tervezetét a Felelõs Hatóság állítja össze.
(5) A közvetlen támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a zárt kétfordulós pályázati eljárás második

fordulójában elõírt dokumentumokat a végsõ kedvezményezett határidõre benyújtsa, azt a Felelõs Hatóság elfogadja, 
és a Felelõs Személy jóváhagyja.

(6) A végsõ kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a Felelõs Hatóságot, ha a szerzõdés hatályának idõtartama alatt
a szerzõdésben foglalt azonosító adatai és a szerzõdés teljesítésével összefüggõ adatai megváltoznak.

21. § A végsõ kedvezményezett felelõs a partner által végzett tevékenységekért és az általa elszámolt költségek
vonatkozásában az elszámolhatósági szabályok betartásáért, továbbá a felmerülõ kiadásokat és bevételeket rögzítõ
számviteli dokumentumok hiteles másolatának megõrzéséért.

22. § (1) A pályázó a projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ
támogatása ellen kizárólag jogszabálysértés vagy a pályázati útmutatóban foglaltak megsértése esetén, a döntés
kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével kifogást terjeszthet elõ a Felelõs
Személynél.

(2) A kifogást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Felelõs Hatóság érdemben megvizsgálja. A kifogásnak annak
elutasításáig vagy az azzal kapcsolatos döntés meghozataláig halasztó hatálya van a szerzõdések megkötésére.

(3) A Felelõs Hatóság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a kifogást az (1) bekezdés szerinti határidõn túl terjesztették elõ;
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elõ; vagy
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elõ.

(4) A Felelõs Hatóság a kifogást annak benyújtására nyitva álló határidõ lejártától számított 15 napon belül elbírálja.
A Felelõs Hatóság az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. A Felelõs
Hatóság az elbírálás meghosszabbításának tényérõl a kifogás benyújtására nyitva álló határidõ lejártától számított
5 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót.

23. § (1) A Felelõs Hatóság a kifogás tárgyában hozott döntésrõl az indokok megjelölésével értesíti a pályázót.
(2) A Felelõs Hatóság a kifogással kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról;
b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

(3) A Felelõs Hatóság elutasító döntését a miniszternek jóvá kell hagynia.
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4. Projektek megvalósítása

24. § (1) Ha a végsõ kedvezményezett a projekt megvalósításához harmadik személyt vagy szervezetet vesz igénybe, és
a harmadik személy vagy szervezet igénybevételével megvalósítani kívánt feladat értéke nem éri el az egyszerû
közbeszerzési eljárás értékhatárát, valamint az egyéb beszerzésekre vonatkozó jogszabályok másként nem
rendelkeznek, akkor a végsõ kedvezményezettnek legalább 3 ajánlatot kell bekérnie, amelyek közül az összességében
legelõnyösebbet kell kiválasztania.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beszerzés értéke nem éri el a nettó
1 000 000 forint összegû értékhatárt a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
egybeszámítási kötelezettség sérelme nélkül.

25. § (1) A Felelõs Hatóság a folyamatba épített ellenõrzés részeként köteles gondoskodni a közbeszerzésekre és egyéb
beszerzési eljárásokra vonatkozó elõírások teljesülésének ellenõrzésérõl.

(2) A folyamatba épített ellenõrzés keretében vizsgálni kell:
a) a közbeszerzési mûszaki leírás, a projekt költségvetés tervezésének megfelelõ minõségét és pontosságát;
b) az ajánlati, részvételi és ajánlattételi felhívás megfelelõségét és azok közzétételét;
c) az alkalmazott közbeszerzési eljárás kiválasztásának megfelelõségét;
d) a szerzõdés különbözõ fázisai közötti kölcsönös összefüggést;
e) a pénzügyi tervek meglétét;
f) az eredményhirdetést követõen az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatási

kötelezettség teljesítését és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés nyilvánosságára
vonatkozó követelmények betartását;

g) az ajánlatok értékelésének megfelelõségét és a kellõen részletes, a döntéshozatal folyamatát bemutató
bírálóbizottsági jegyzõkönyv meglétét;

h) a szerzõdés teljesítésének megfelelõségét, valamint szerzõdésmódosítás esetén a módosítás körülményeinek és
indokoltságának megfelelõségét.

(3) A Felelõs Hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti folyamatba épített ellenõrzési kötelezettségének dokumentum alapú
és helyszíni vizsgálattal tesz eleget.

(4) Ha a közbeszerzés értékhatára eléri a közösségi közbeszerzési értékhatár felét, a végsõ kedvezményezett köteles
a közbeszerzési eljárás tervezett megindítása elõtt legalább 15 nappal megküldeni a Felelõs Hatóság részére az ajánlati 
felhívást és a kapcsolódó dokumentációt.

(5) A végsõ kedvezményezett a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot köteles a Felelõs Hatóság
rendelkezésére bocsátani utóellenõrzés céljából.

(6) A Felelõs Hatóság az ellenõrzések során közbeszerzési szakértõ közremûködését veheti igénybe.

26. § (1) Ha a Felelõs Hatóságnak a folyamatba épített ellenõrzés során a Kbt., a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott,
beszerzésekre vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó kötelezõ jogi aktusa vagy
a 24. §-ban foglaltak megsértése jut tudomására, írásban felhívja a végsõ kedvezményezettet, hogy az egyes
rendelkezések megsértésével kapcsolatos álláspontját fejtse ki. A végsõ kedvezményezett álláspontja
figyelembevételével a Felelõs Hatóság megvizsgálja a támogathatóság feltételeit a szerzõdés alapján.

(2) Ha a Felelõs Hatóság a Kbt.-be ütközõ magatartást vagy mulasztást észlel, akkor a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja
alapján a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezdeményezi.

27. § (1) A végsõ kedvezményezett köteles a projekt elõrehaladásáról – pénzügyi és szakmai szempontú, szöveges értékelést is
tartalmazó, magyar nyelvû – jelentést készíteni, és azt megküldeni a Felelõs Hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a végsõ kedvezményezett havonta köteles megküldeni a szerzõdésben
meghatározott határidõig, azonban a beküldés gyakoriságát a szerzõdés eltérõen is meghatározhatja azzal, hogy
legalább negyedévente kötelezõ jelentést küldeni.

(3) A végsõ kedvezményezett köteles zárójelentést készíteni az utolsó projekt elõrehaladási jelentésére a Felelõs Hatóság
által megküldött szakmai és pénzügyi monitoring-jelentés kézhezvételétõl számított 15 napon belül. A szerzõdés
hosszabb határidõt is megállapíthat.
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(4) A zárójelentésben be kell mutatni
a) a projekt céljainak teljesülését, konkrét elemzésekkel alátámasztva;
b) a tényleges költségek tervezett költségeknek való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait; továbbá
c) a támogatás könyvelésben való kezelését és elkülönítését.

(5) A végsõ kedvezményezett az (1)–(4) bekezdésben foglalt jelentéseket köteles feltölteni a Felelõs Hatóság által
üzemeltetett informatikai rendszerbe a (2)–(3) bekezdés szerinti határidõben, amelyhez a Felelõs Hatóság
elektronikus hozzáférést biztosít.

28. § (1) A projekt lezárását követõen a végsõ kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során elért eredményeket
a szerzõdésben rögzített idõtartamig és az ott rögzített célnak megfelelõen fenntartani.

(2) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a végsõ kedvezményezett, a Felelõs Hatóság, az Ellenõrzési Hatóság
és a Hitelesítõ Hatóság a projekt Felelõs Hatóság által történõ lezárásától 10 évig megõrzi.

5. A pénzügyi lebonyolítás rendje

29. § A pénzügyi lebonyolítás során olyan irányítási és ellenõrzési rendszert kell kialakítani, amely biztosítja az Alapokból
társfinanszírozott intézkedések teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenõrzését, valamint biztosítja
az alkalmazandó jogszabályok és közösségi jogi aktusok betartását, különösen a kiadások támogathatósága,
a közbeszerzések, az állami támogatás, a tisztességes verseny és az esélyegyenlõség tárgyában. Az irányítási és
ellenõrzési intézményrendszer mûködése az Alapokhoz kapcsolódó technikai költségkeret terhére finanszírozható.

30. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje az 1. melléklet szerint nyilatkozik az általa mûködtetett irányítási
és ellenõrzési rendszerek megfelelõ és megbízható mûködésérõl.

(2) Ha év közben változás történik a Felelõs Személy vagy a Hitelesítõ Hatóság vezetõje személyében, továbbá szervezeti
átalakulás vagy megszûnés esetén, a távozó Felelõs Személy vagy Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles a nyilatkozatot
az addig eltelt idõszak vonatkozásában kitölteni, a nyilatkozatot a tisztséget betöltõ személynek átadni, aki köteles azt
az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(3) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévet követõ év
május 31-ig megküldi az államháztartásért felelõs miniszter részére.

31. § A Hitelesítõ Hatóság nem igazolhatja azt a kiadást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan
szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.
Ezen összegek 40. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásáról a Felelõs Hatóság gondoskodik.

32. § (1) A jóváhagyott éves programok alapján az Európai Bizottság által átutalt európai uniós támogatásból származó
elõfinanszírozás, idõközi kifizetések és végsõ egyenleg-kifizetések fogadása a Felelõs Hatóság által a Magyar
Államkincstárban nyitott devizaszámlán történik a Magyar Államkincstár által meghirdetett feltételekkel.

(2) Az Alaponként nyitott devizaszámlák felett a Felelõs Hatóság rendelkezik.
(3) Az Alapokhoz biztosított uniós forrás és a hazai társfinanszírozás összege a Magyar Államkincstárban megnyitott

feladat-finanszírozási elõirányzat felhasználási keretszámlán keresztül kerül felhasználására.
(4) Az igényelt elõleget és végsõ egyenleget a Felelõs Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a végsõ kedvezményezett

által nyitott elkülönített számla javára teljesíti a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint.
(5) Közvetlen támogatás esetén a Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett számlájára teljesíti az igényelt elõleg és

az egyenleg kifizetését és a közvetlen támogatási szerzõdésben foglaltak szerint a projekt megvalósításához igénybe
vett harmadik személy vagy szervezet számlájára közvetlenül utalja át a projekt megvalósításához igénybe vett
harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerzõdésszerû és igazolt teljesítése alapján.

(6) A számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelõs Hatóságnál felmerülõ költségek a Felelõs Hatóságot terhelik.

33. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett szervezetek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok
ellenõrzését és jóváhagyását követõen gondoskodik az igényelt támogatás átutalásáról.

(2) A teljes támogatási összeg részletekben kerül kifizetésre elõleg-finanszírozás, egyenleg kifizetés, utófinanszírozás
és a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet részére történõ közvetlen kifizetés
formájában a szerzõdésben meghatározott határidõk szerint.
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(3) A támogatás kifizetéséhez a végsõ kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a szerzõdésben meghatározott
idõben és tartalommal. A hiányos vagy hibás kifizetési kérelmet a Felelõs Hatóság elutasítja.

(4) A végsõ kedvezményezett az eredeti bizonylatokon köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és az alap,
valamint az alap azon évi allokációjának megnevezését, amelybõl a támogatást nyerte.

(5) A végsõ kedvezményezett a kapott támogatással a szerzõdésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. Ennek
megtörténtérõl a Felelõs Hatóság kiállítja a 37. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. Az elszámolással
az elõleg végleges támogatássá válik.

(6) A végsõ kedvezményezett – közvetlen támogatás biztosítása és a projekt megvalósításához harmadik személy vagy
szervezet részére történõ közvetlen kifizetés esetén – a nevére kiállított, a projekt megvalósításához igénybe vett
harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számlák kifizetéséhez szükséges bizonylatokat benyújtja a Felelõs
Hatóság részére, amely intézkedik a számlán szereplõ jogosult részére történõ átutalásáról. Bizonylatként
benyújtandóak a végsõ kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a projekt megvalósításához igénybe vett
harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerzõdésben meghatározott dokumentumok hiteles másolata,
valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.

6. Költségigazolási tevékenység rendje

34. § Az Alapok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése a Felelõs Hatóság feladata.

35. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a végsõ kedvezményezett által
benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenõrzésének
lefolytatásáról.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenõrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó bizonylatok
ellenõrzésébõl áll.

(3) A bekért bizonylatoktól függõen a dokumentum alapú ellenõrzések keretében ellenõrizni kell:
a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteket is – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;
b) azt, hogy a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós

költségeken alapul, az Alapok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel és megfelel a céljainak;
c) a teljesítés igazolását;
d) a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõírások teljesülését; valamint
e) azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplõ

teljesítés összhangban van-e a pályázat kiválasztására vonatkozó döntéssel, a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és 
teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal és a közbeszerzésre
vonatkozó elõírásokkal.

36. § (1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Felelõs Hatóságnak gondoskodnia kell a projektek megvalósításának
helyszíni vizsgálatáról.

(2) A helyszíni vizsgálat során ellenõrizni kell különösen:
a) a projektek szerzõdéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteteket – megfelelõ

fizikai és pénzügyi elõrehaladását;
b) az elõrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi elõrehaladásának összhangját;
c) azt, hogy a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példányai a végsõ kedvezményezettnél

rendelkezésre állnak és fellelhetõek-e, továbbá, hogy megegyeznek-e a végsõ kedvezményezett által a kifizetési
kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal;

d) a végsõ kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;
e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a szerzõdéssel való összhangját;
f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását; valamint
g) a közbeszerzésekre vonatkozó elõírások betartását.

(3) A helyszíni vizsgálatok keretében a költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek 
között a korábbi számlaösszesítõ(k)ben feltüntetett, a számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket és az azokhoz
kapcsolódó teljesítésigazolásokat.
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(4) A folyamatba épített ellenõrzéseket, ideértve a dokumentum alapú ellenõrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat
megfelelõen dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenõrzések eredményeit, valamint
a szabálytalanságok és a hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

37. § (1) A Felelõs Hatóság a végsõ kedvezményezett által beküldött szakmai és pénzügyi jelentés beérkezésétõl számított
30 napon belül monitoring lapot és monitoring jelentést állít ki, melyben nyilatkozik a jelentésben foglaltak
elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztésérõl, és szükség esetén hiánypótlást ír elõ,
amelyet a következõ szakmai és pénzügyi jelentésben kell teljesíteni.

(2) A Felelõs Hatóság – a Hitelesítõ Hatóság által kiállított költségigazoló nyilatkozat figyelembevételével – elkészíti,
és az Európai Bizottság részére benyújtja az éves programok végrehajtásáról szóló elõrehaladási jelentéseket és
zárójelentéseket.

(3) A pályázati dokumentációt, a szerzõdést, az (1) és (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a kifizetésekkel kapcsolatos
adatokat, a helyszíni vizsgálatok dokumentumait és a monitoring tevékenységet támogató egyéb adatokat a Felelõs
Hatóság feltölti az informatikai rendszerbe azok beérkezésétõl számított 30 napon belül.

38. § (1) A 63. §-ban meghatározott közösségi határozatok szerinti igazolási tevékenységet a Hitelesítõ Hatóság végzi.
(2) A Hitelesítõ Hatóság felelõsségi körébe tartozik a végsõ kedvezményezetteknél felmerült – a végsõ

kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt –
kifizetett költségek alapján a Felelõs Hatóság jelzésére a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, majd 14 napon belüli
benyújtása a Felelõs Hatóság részére.

(3) A Hitelesítõ Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítõ információ
kérésére, melyet a Felelõs Hatóság köteles haladéktalanul a Hitelesítõ Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(4) A Hitelesítõ Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró
vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Felelõs Hatóságnál kockázatelemzés alapján kiválasztott
projektek esetében. A tényfeltáró vizsgálat során a Hitelesítõ Hatóság meggyõzõdik arról, hogy a végsõ
kedvezményezett által benyújtott elszámolások ellenõrzése kellõ megalapozottságot nyújt-e a költségek
elszámolhatóságának megállapításához és a végsõ kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során teljesülnek-e
azok az ellenõrzések, amelyek biztosítják a számviteli nyilvántartásba bekerülõ adatok pontosságát és
megbízhatóságát.

(5) A Hitelesítõ Hatóság részére – elõzetes értesítés alapján – a Felelõs Hatóság hozzáférést biztosít a nála elektronikus
és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

39. § A Felelõs Hatóság annak érdekében, hogy a Hitelesítõ Hatóság az irányítási és ellenõrzési rendszerek megfelelõségét
meg tudja ítélni:
a) tájékoztatásul továbbítja a Hitelesítõ Hatóság részére a belsõ ellenõrzési rendszerében elkészült, valamint

az egyéb, ellenõrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket a jelentés
kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül;

b) tájékoztatásul megküldi a Hitelesítõ Hatóság részére a Mûködési Kézikönyvet annak mellékleteivel és az
ellenõrzési nyomvonallal együtt, valamint tájékoztatja ezek módosításáról;

c) a 9. alcím elõírásainak megfelelõen rendszeresen tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalanságok
kezelésérõl;

d) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hitelesítõ Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, az irányítási és
ellenõrzési eljárásokkal és a monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, az Európai
Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekrõl és azokról az
indokokról, amelyekre hivatkozva a javasolt intézkedéseket a Felelõs Hatóság nem hozta meg.

7. A számviteli nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendje

40. § (1) Az Európai Bizottság felé történõ beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését elkülönített,
eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a Számv. törvényben foglalt
számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötõdõ számviteli
nyilvántartást a Felelõs Hatóság vezeti.
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(3) Az elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a Felelõs Hatóság határozza meg. Az elkülönített számviteli
nyilvántartásoknak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendõ évközi adatszolgáltatásoknak
a pénzügyi zárások számviteli nyilvántartásból, beszámolóból nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések
elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ részletességgel rendelkezésre álljanak.

(4) A Felelõs Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy naprakészen
rendelkezésre álljanak:
a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összegei alapok szerint;
b) a Felelõs Hatóság alaponkénti számláinak tételes forgalma;
c) a Felelõs Hatóság által hitelesített, az Európai Bizottságtól igényelt, az Európai Bizottság által még ki nem fizetett

összegek és a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek mint követelések;
d) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek összege.

(5) A Felelõs Hatóság az elkülönített, eredményszemléletû könyvvezetés alapján mérlegbeszámolót készít az adott
allokáció zárásáról szóló zárójelentés adatainak alátámasztására.

(6) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.

41. § A Felelõs Hatóság köteles a könyvvezetésére vonatkozó számviteli kézikönyvét elkészíteni, melynek részei:
a) a számviteli folyamatok eljárási rendje;
b) a számviteli politika, a számlatükör és a számlarend;
c) a bizonylati album.

8. A támogatások felhasználásának ellenõrzése

42. § A BM belsõ ellenõrzési egysége az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belsõ ellenõrzések lezárt
ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelõs miniszter, a Hitelesítõ Hatóság és
az Ellenõrzési Hatóság részére.

43. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti az Alapokra vonatkozó közös ellenõrzési stratégiát, és a többéves programok
jóváhagyásától számított 6 hónapon belül benyújtja az Európai Bizottságnak.

(2) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelõen benyújtott közös ellenõrzési stratégia kézhezvételét követõ
3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles az Európai
Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn belül a nemzeti ellenõrzési stratégiát felülvizsgálni, és az
észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(3) Az Ellenõrzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott közös ellenõrzési stratégiát megküldi a Felelõs Hatóság,
a Hitelesítõ Hatóság és az államháztartásért felelõs miniszter részére.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság a Felelõs Hatóság által szolgáltatott adatok figyelembe vételével, az általa végzett
kockázatelemzés és mintavételezés alapján február 15-ig elkészíti az éves ellenõrzési tervét.

(5) Az Ellenõrzési Hatóság évente felülvizsgálja a közös ellenõrzési stratégiát, amelyet az éves ellenõrzési tervvel együtt
– összhangban a 2008/456/EK Bizottsági határozat, 2008/457/EK Bizottsági határozat, 2008/458/EK Bizottsági
határozat, valamint a 2008/22/EK Bizottsági határozat 25. cikk (2) bekezdésével – minden év február 15-ig megküld
az Európai Bizottság részére.

44. § A 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében,
a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 30. cikkében meghatározott rendszerellenõrzéseket éves rendszerességgel az Ellenõrzési Hatóság végzi el.

45. § (1) Az Ellenõrzési Hatóság elvégzi az éves programok esetében a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében,
a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott
mintavételes ellenõrzéseket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzések végrehajtása érdekében az Ellenõrzési Hatóság részére korlátlan
betekintést és hozzáférést kell biztosítani a nyilvántartási, adatszolgáltatási és mûködési rendszerbe, lehetõvé téve azt, 
hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenõrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt
megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyõzõdhessenek.
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46. § (1) A Felelõs Személy és a Hitelesítõ Hatóság vezetõje köteles minden, az éves programok felhasználásával összefüggõ
ellenõrzési jelentés alapján – ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylõ megállapítás, ajánlás vagy javaslat
szerepel – intézkedési tervet készíteni, és azt a jelentés kézhezvételétõl számított 20 naptári napon belül egymásnak,
az Ellenõrzési Hatóságnak és az államháztartásért felelõs miniszternek megküldeni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetõk gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításáról,
illetve azok folyamatos nyomon követésérõl, melynek helyzetérõl minden év január 31-ig tájékoztatják egymást,
valamint az Ellenõrzési Hatóságot a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

47. § (1) A 63. §-ban megjelölt közösségi határozatok szerinti éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat kiadásához
szükséges ellenõrzéseket az Ellenõrzési Hatóság hajtja végre.

(2) A Felelõs Személy az éves programok Felelõs Hatóság által történõ várható lezárását a zárást megelõzõ év
december 31-ig jelzi az Ellenõrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket
munkatervében tervezni tudja.

(3) Az éves programok lezárásáról a Felelõs Személy a lezárást követõ 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenõrzési
Hatóságot.

(4) Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot, melyeket a záróegyenleg kifizetési 
kérelem vagy visszafizetési nyilatkozat kézhezvételét követõ 60 napon belül megküld a Felelõs Hatóságnak és
az államháztartásért felelõs miniszternek.

(5) Ha az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdéseknek megfelelõen benyújtott, a 63. §-ban megjelölt közösségi
határozatok szerinti záróbeszámoló kézhezvételét követõ 6 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott
záróbeszámoló tartalmára vonatkozóan, az Ellenõrzési Hatóság köteles a vizsgálati jelentést, a véleményt és
a nyilatkozatot felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó választervezetet a Felelõs Hatóságnak és az
államháztartásért felelõs miniszternek megküldeni véleményezésre.

48. § (1) A 2007/435/EK tanácsi határozat 31. cikk (3) bekezdésében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
33. cikk (3) bekezdésében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 35. cikk (3) bekezdésében és
a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott felkérés teljesítése
az Ellenõrzési Hatóság feladata.

(2) A Felelõs Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ellenõrzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott felkérésrõl.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert, ha az Európai Bizottság

felkéri az Ellenõrzési Hatóságot ellenõrzés végzésére.
(4) Az ellenõrzendõ szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelõs minisztert és az Ellenõrzési

Hatóságot az Európai Bizottság által tervezett ellenõrzésekrõl.
(5) Az ellenõrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság részt

vehet.
(6) Az ellenõrzött szervezetek kötelesek a jelentés-tervezetekre készítendõ választ az államháztartásért felelõs

miniszterrel és az Ellenõrzési Hatósággal elõzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul
a végleges jelentés kézhezvételét követõ 15 napon belül megküldeni.

9. Szabálytalanságok kezelése

49. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a miniszter kijelöli a BM szabálytalanságok
nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs szervezeti egységét (a továbbiakban: szabálytalanság-felelõs).

(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról;
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáról;
c) a Hitelesítõ Hatósággal történõ együttmûködésrõl.

50. § (1) Ha az Ellenõrzési Hatóság szabálytalanságot állapít meg, az e rendelet szerinti intézkedések megtételének
szükségességérõl értesíti a Felelõs Hatóságot.

(2) Ha a Hitelesítõ Hatóság, a belsõ ellenõrzési egység, vagy bármely ellenõrzést végzõ szervezet a szabálytalansági
gyanúról értesíti a Felelõs Hatóságot, akkor a Felelõs Személy köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására.
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Ha az ellenõrzést végzõ szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja
a szabálytalanságot.

(3) A támogatási folyamat bármely szakaszában a Felelõs Hatóság azon tagja, aki a szabálytalansági gyanút észlelte,
és akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a szabálytalansági gyanút, melyet
haladéktalanul megküld a szabálytalanság-felelõsnek.

(4) A szabálytalanság-felelõs haladéktalanul megküldi a Felelõs Személynek a szabálytalansági gyanúról kapott
tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, az azokkal kapcsolatos véleményét és az ügy kivizsgálására vagy annak
mellõzésére vonatkozó javaslatát. A tájékoztatást követõen a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti
a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(5) A Felelõs Személy 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat
elutasításáról.

(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejûleg ki kell jelölni a szabálytalansági
vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértõket, valamint értesíteni kell a végsõ kedvezményezettet 
a szabálytalansági vizsgálat megindításáról és a szabálytalansági gyanút megalapozó körülményekrõl.
A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét a döntéstõl számított
2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

51. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetõje
szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az érintett projekt megnevezését, a végsõ kedvezményezett adatait;
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;
c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét;
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;
e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését;
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült jegyzõkönyvnek

a vizsgálatot végzõ, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek aláírásával ellátott
példányát;

h) a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ
által hitelesített másolatát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá
a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását;
b) azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik;
c) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást; valamint
d) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A Felelõs Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.
A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl a végsõ kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével,

vagy
b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntéssel.

(6) A szabálytalansági vizsgálat során elrendelt intézkedés lehet:
a) a szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés elrendelése;
b) a támogatás egészének vagy egy részének visszakövetelése; illetve
c) pénzügyi korrekció megállapítása az Európai Bizottság útmutatói alapján.

(7) Az elrendelt intézkedés a szabálytalanság jellegére és súlyára tekintettel kerül megállapításra.

52. § (1) A Felelõs Személy a jelentés, valamint a döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst.
(2) Ha a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a Felelõs Személy dönt a szükséges intézkedések

alkalmazásáról.
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(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja az 51. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.
(4) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül

rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról a Felelõs Hatóságnak a szabálytalansági gyanúnak a szabálytalanság-felelõs

tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.
(6) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság elõzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel

kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés idõtartama az elintézési
határidõbe nem számít be.

(7) A Felelõs Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejûleg dönthet a kifizetések
felfüggesztésének elrendelésérõl. A kifizetések felfüggesztésének elrendelésérõl és megszüntetésérõl a végsõ
kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(8) A döntést követõ 30 napon belül a Felelõs Hatóság honlapján közzéteszi – a hozzájárulással nem érintett személyes
adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket.
A közzétételben szerepelnie kell a végsõ kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése
módjának, a szabálytalanság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek.

53. § Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet köteles a belsõ
ellenõrzési egységet, a Felelõs Hatóságot, az Ellenõrzési Hatóságot és a Hitelesítõ Hatóságot a rendszerjellegû
szabálytalanság megállapításától számított 5 munkanapon belül értesíteni.

54. § (1) A szabálytalansági eljárással érintett végsõ kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási
jogviszonyból származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve megszüntet, a szabálytalansági
döntés ellen jogorvoslattal élhet, ha a döntés jogszabálysértõ, támogatási szerzõdésbe vagy pályázati útmutatóba
ütközik.

(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétõl számított 5 napon belül az indokok megjelölésével
írásban kell elõterjeszteni a Felelõs Személynél, aki haladéktalanul továbbítja a miniszter részére a szabálytalansági
eljárás irataival együtt. A szabálytalansági eljárás során hozott döntésben meghatározott intézkedésekre és
korrekcióra vonatkozó döntés végrehajtását a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig a miniszter
felfüggesztheti.

(3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni a megsértett jogszabályi, vagy a támogatási szerzõdésben meghatározott
rendelkezést, a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, illetve körülményeket. A kérelemben új
– a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.

(4) Az elkésett, a nem jogosulttól származó, valamint a kedvezményezett által a szabálytalansági döntés ellen ismételten
elõterjesztett jogorvoslati kérelmet a Felelõs Személy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(5) A jogorvoslati kérelemrõl a miniszter a kérelem hozzá beérkezésétõl számított 45 napon belül dönt.
(6) A miniszter a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelõzõ eljárást is megvizsgálja, amelynek során

nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.
(7) Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges,

a miniszter legfeljebb 15 napos határidõ tûzésével a kérelem kiegészítésére szólítja fel a kérelmezõt. A kérelem
kiegészítésére meghatározott határidõ a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít be, amelyre
a kérelmezõt a kiegészítésre történõ felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell.

(8) A miniszter az eljárás során bármikor a kérelmezõtõl további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás
tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet, amelyet a kérelmezõ haladéktalanul
köteles teljesíteni.

(9) A miniszter jogosult a kifizetés felfüggesztésére, vagy a felfüggesztés megszüntetésére, amelyrõl haladéktalanul
tájékoztatni kell a végsõ kedvezményezettet.

(10) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság elõzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel
kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkezõ hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés idõtartama az elintézési
határidõbe nem számít be.

55. § (1) A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következõ döntéseket hozhatja:
a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti,
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c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági
eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a jogorvoslati
eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és arra a jogorvoslati
kérelem kiegészítése keretében nincs lehetõség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.

(2) Ha a miniszter a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek
kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró
szervezetet.

(3) A jogorvoslati eljárás eredményérõl a kérelmezõt haladéktalanul tájékoztatni kell.
(4) A miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslati kérelem elõterjesztésének nincs

helye.

56. § (1) A Felelõs Hatóság köteles biztosítani, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a végsõ
kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg közösségi támogatási részét, és – ha a BM
biztosította – az önrészt a feladat-finanszírozási elõirányzat felhasználási keretszámlára kell visszautalni és a közösségi
támogatási részt a jóváírásáról szóló számlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül kell visszautalni
a devizaszámlára.

(2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett
kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ ötödik év végéig
programonkénti bontásban meg kell õrizni.

(3) A Felelõs Hatóság a vonatkozó alap devizaszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás-igénylés dokumentációt
nyújt be az Európai Bizottságnak.

57. § (1) A Felelõs Hatóság szabálytalansági jelentést küld az Európai Bizottság részére, az Európai Bizottság által
meghatározott tartalmi követelményekkel, formában, az elõrehaladási és a zárójelentés részeként.

(2) A Felelõs Hatóság értesíti a Hitelesítõ Hatóságot a szabálytalansággal érintett összegekrõl az elõrehaladási és
a zárójelentés elküldésével egyidejûleg.

10. Az alkalmazandó biztosítékok

58. § (1) Pályázati úton elnyert támogatás esetén a szerzõdésben az alábbi biztosítékok köthetõk ki:
a) a végsõ kedvezményezett által beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;
b) a végsõ kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következõk szerint:

ba) helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési
szervei esetében az érintett önkormányzat írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy
egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,
és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl
biztosított támogatásból levonásra kerül;

bb) költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy 
egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti,
és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl
biztosított támogatásból levonásra kerül;

bc) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú
társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek esetében a végsõ kedvezményezett írásbeli
nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy ha a támogatást
szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbõl biztosított támogatásból
levonásra kerül;

bd) a végsõ kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor – az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti támogatási rendszerbõl való kizárás hatálya nem
áll fenn.

(2) A beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végsõ kedvezményezett köteles
valamennyi, Magyarországon vezetett fizetési számlája számát közölni és – felhatalmazó levél útján – valamennyi
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fizetési számlája tekintetében beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Felelõs Hatóságot,
figyelembe véve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

(3) A beszedési megbízás alkalmazása érdekében, a beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására
kötelezett végsõ kedvezményezett köteles a számlavezetõ hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t
a szerzõdés megkötését megelõzõen a Felelõs Hatóság számára átadni, és bármelyik fizetési számlája
megszüntetésérõl vagy új fizetési számla megnyitásáról a Felelõs Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban
tájékoztatni, valamint az új fizetési számlára vonatkozó, a számlavezetõ hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó
levelet a Felelõs Hatóság számára átadni.

(4) A végsõ kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában
fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, és amely
a végsõ kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A végsõ kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról és
a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a szerzõdésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

(5) A támogatási összeg – ideértve az elõleget is – elsõ folyósítása csak akkor engedélyezhetõ, ha a biztosítékok
a szerzõdésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

11. A jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy szerzõdésellenes módon felhasznált támogatások
behajtásának rendje

59. § (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történõ visszafizetésérõl kell intézkedni, a végsõ kedvezményezettet külön
jogszabályokban meghatározottak szerint terhelõ visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése
érdekében a Felelõs Hatóság jár el.

(2) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben foglalt feltételei bekövetkeznek,
a Felelõs Hatóság a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.

(3) Ha a végsõ kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerzõdésben megadott határidõben nem vagy csak
részben tesz eleget, és a benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a Felelõs Hatóság megkeresi az illetékes
adóhatóságot a visszakövetelt összeg behajtásának megindítása érdekében, és ezzel egyidejûleg a megkeresés
tényérõl a végsõ kedvezményezettet is értesíti.

(4) Ha a követelés a behajtására tett intézkedések eredménytelensége folytán behajthatatlannak minõsül, a követelést
a követelésrõl való lemondás nélkül veszteségként le kell írni.

(5) A Felelõs Hatóság a már elindult csõd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére
irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

12. Összeférhetetlenség

60. § (1) A támogatásra vonatkozó döntést megelõzõ értékelésben részt vevõ személy a döntés-elõkészítési vagy
döntéshozatali eljárás megkezdésekor összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben
a közpénzekbõl nyújtott támogatásokról szóló törvény szerinti kizáró ok nem áll fenn.

(2) Ha a döntés elõkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy ezt az ÉB elnökének és a Felelõs Hatóságnak
haladéktalanul írásban bejelenti.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, az
ÉB bármely tagja jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az ÉB-nél kezdeményezni.

13. Záró rendelkezések

61. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

62. § E rendeletet a 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerekrõl
szóló 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet alapján vállalt kötelezettségekre nézve is alkalmazni kell.
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63. § Ez a rendelet:
a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az

Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló
2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a Külsõ Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az
Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és a tanácsi
határozat;

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i
2007/435/EK tanácsi határozat;

e) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak
a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,
valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági határozat;

f) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a Külsõ Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap
által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozat;

g) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra
a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK
tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra
vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága
tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/457/EK
bizottsági határozat; valamint

h) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra
az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak
a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok,
valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ
végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

64. § Hatályát veszti a 2007–2013. közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások
felhasználásának alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerekrõl
szóló 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 19.) BM rendelethez

„NYILATKOZAT

A) Alulírott, ............................ a/z/ ............................... vezetõje, jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben
az általam vezetett szervezetnél az elõírásoknak megfelelõen gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal
kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belsõ kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos
mûködtetésérõl.
Gondoskodtam
– a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzõdésben/jogszabályban elõírt tevékenységek

meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és

hitelességérõl,
– a belsõ kontroll megszervezésérõl és hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelõek, teljeskörûek és

pontosak,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és

szabályszerûségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre
tudják hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan
értékeltem.

Kelt,
                    P. H.

.....................................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,
                    P. H.

.....................................................
aláírás”
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával összefüggõ egyes rendeletek módosításáról

Az 1–3. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4–6. § és 14–17. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7–13. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18–57. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a)–e), g)–l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58–80. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés b)–l) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján,
a 81–83. § tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 88–89. § tekintetében a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 90–92. § tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95–96. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi
LXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, valamint
a 84–87. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 93–94. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosítása

1. § A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyt kiadó vámszerve kérelemre, illetve hivatalból elõírhatja az e rendeletben 
meghatározott veszteségnormától eltérõ mértékek alkalmazását, amennyiben azt a mûszaki-technológiai feltételek
indokolják, a helyszíni mérések adatai, valamint szakértõi vélemény alátámasztják. A veszteségnormától eltérõ
mértékek alkalmazásának hivatalból történõ elõírásának a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv kezdeményezésére is
helye van, amennyiben az az engedélyt kiadó vámszervvel nem azonos.”

2. § Az R1. 1. § (4) bekezdésében az „a – regenerálás helye szerinti – regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe
az „a regenerálás helye szerinti alsó fokú vámszerv” szöveg, 1. § (5) bekezdésében az „a – felhasználás helye szerinti –
regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe az „a felhasználás helye szerinti alsó fokú vámszerv” szöveg,
1. § (6) bekezdésében az „a regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

3. § Az R1. a következõ alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:

„Az egyéb bor veszteségnormája
6/A. § (1) A raktározásnál figyelembe vehetõ veszteségnorma: a hordós kiszerelésû egyéb bor esetén az elszámolási
idõszak nyitókészlete és az elszámolási idõszakban bevételezett mennyiség együttes összegének 0,8 %-a.
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(2) A kiszerelésnél figyelembe vehetõ veszteségnorma:
a) a palackba töltött mennyiség 2%-a,
b) a kannába töltött mennyiség 1%-a.
(3) Az adófelfüggesztéssel történõ szállításnál figyelembe vehetõ veszteségnorma: a hordós kiszerelésben kiszállított
mennyiség 0,2%-a.”

2. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

4. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett
kereskedõnek (a továbbiakban: kereskedõi adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány importálójának
(a továbbiakban: importõr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az adójegyeket az
adójegy-megrendelésre a vámhatóság által rendszeresített, a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú
kérelem (a továbbiakban: megrendelés) elektronikus úton való, a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint
a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól szóló
pénzügyminiszteri rendelet rendelkezései szerinti megküldésével kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek
és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatóságánál (a továbbiakban: KAVIG) megrendelnie.”

5. § Az R2. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az adójegy-felhasználó a 2. § (1) bekezdése szerint visszaigazolt adójegyeket az átvételre megjelölt idõpontot
követõ 10. munkanapig nem veszi át, vagy a visszaigazoltnál kisebb mennyiségben kívánja átvenni, illetve a KAVIG-hoz 
nem minõségi hiba miatt küld vissza adójegyet, köteles az át nem vett, illetve visszaküldött adójegyek és a felmerült
többletköltségek után, ezen adójegyek elõállítási költsége két és félszeresének megfelelõ, de legalább 1000 forint
összegû költségtérítést fizetni. A költségtérítést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Költségvetési elõirányzat keretszámla
elnevezésû számlájára átutalással kell megfizetni.”

6. § (1) Az R2. 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1)–(2), (4)–(5), (7) és (9) bekezdésében, 3. § (5) és (10) bekezdésében, 6. §
(7) bekezdésében, 7. § (5) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében,
11. § (5), (7) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg, 2. §
(7) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „KAVIG-ot” szöveg, 3. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében
a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „KAVIG-nak” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdésében,
4. és 5. számú melléklet III. pontjában a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „KAVIG-hoz” szöveg, 11. § (2) bekezdésében
a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „KAVIG-tól” szöveg lép.

(2) Az R2. 6. § (8) bekezdésben, 9. § (3) bekezdésben, 11. § (1) bekezdés d) –f) pontjaiban, (2) és (8) bekezdésében, 12. §
(4)–(5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv”
szöveg, 7. § (2) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalt” szövegrész helyébe
a „vámszervet” szöveg, 7. § (4) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében a „hatósági felügyeletet
ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „hatósági
felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalon” szövegrész helyébe a „vámszerven” szöveg lép.

(3) Az R2. 10. § (1) bekezdésében „az országos parancsnokság által külön e célra” szövegrész helyébe az „a külön e célra”
szöveg lép.

3. A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló
23/2000. (V. 18.) PM rendelet módosítása

7. § A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya a belföldön vagy – ha törvény a külföldön történõ elkövetést is büntetni rendeli – külföldön
elkövetett pénzügyi szabálysértések felderítése és elbírálása során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) vámszerveire terjed ki.
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(2) A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések elbírálására hatáskörrel nem rendelkezõ vámszerv
a pénzügyi szabálysértések felderítése esetén – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
(a továbbiakban: NAV tv.) 13. § (8) bekezdés a) pontjára tekintettel – jogosult a NAV tv. 36. § (1) bekezdés c) és
e) pontjában meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítására.
(3) A pénzügyi szabálysértések felderítése és elbírálása során, a nemzetközi szerzõdés alapján a NAV más ország
területén létesített szervénél elkövetett, vagy ott felderített szabálysértéseket is belföldön elkövetettnek kell
tekinteni.”

8. § Az R3. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Pénzügyi szabálysértések esetén a felettes közigazgatási szerv alatt a NAV vámszerveinek, mint szabálysértési
hatóságoknak a közvetlen irányítását és felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatóságokat, illetve
a NAV Központi Hivatalát kell érteni.”

9. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi szabálysértések megelõzése, megakadályozása, elkövetésének felderítése, a bizonyítékok biztosítása
és a tényállás tisztázása érdekében a NAV szolgálati jogviszonyában álló tagját megilletik azok a jogosítványok és
terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az Sztv. a NAV vámszerveinek, mint szabálysértési hatóságoknak biztosít.”

10. § Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések gyanúja vagy észlelése esetén a NAV szolgálati
jogviszonyban álló tagja a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása érdekében
köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.”

11. § Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Pénzügyi szabálysértés miatt folyó eljárásban – amennyiben az eljárás alá vont személy vagy a tanú szabályszerû
idézés ellenére nem jelent meg és távolmaradását alapos okkal nem mentette ki – a szabálysértési hatóság határozata
alapján az elõvezetést a NAV – érintett lakóhelye szerint illetékes – megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri
igazgatóságának, illetve a NAV Járõr Igazgatóságának kell foganatosítania.”

12. § Az R3. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A NAV vámszerve, mint szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírságot és egyéb pénzösszeget a szabálysértési 
hatóság által megadott számlaszámra banki átutalással vagy postai befizetési lap felhasználásával kell teljesíteni.”

13. § (1) Az R3. 6. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésben, 8. § (1) bekezdésében „vámszervezet” szövegrész helyébe a „NAV”
szöveg, valamint 6. § (4) bekezdésében a „közalkalmazottja” szövegrész helyébe „kormánytisztviselõje vagy
munkavállalója” szöveg lép.

(2) Az R3. 8. § (1) bekezdésében „VPtv. 8. §-a” szövegrész helyébe „NAV tv. 38. §-a” szöveg, „VPtv.-ben” szövegrész helyébe
„NAV tv.-ben” szöveg lép.

4. A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes
szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása

14. § A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló
41/2002. (XII. 6.) PM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. § Hivatalos zárnak e rendelet alkalmazásában a hordós, illetve kannás kiszerelésû bor edényzetére (a továbbiakban:
hordó, illetve kanna) felhelyezésre kerülõ olyan eszköz minõsül, amely]
„d) az alsó fokú vámszerv (a továbbiakban: vámszerv) által kiadott a 3. § (6) bekezdése szerinti engedéllyel került
elõállításra.”

15. § Az R4. 3. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A vámszerv a (6) bekezdés szerinti engedély kiadásáról az erre vonatkozó határozat egy példányának
megküldésével – a határozat kiadásával egyidejûleg – tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát. A NAV
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a felügyeletét ellátó minisztérium hivatalos lapjában az engedéllyel rendelkezõ hivatalos zár gyártók listáját, továbbá
az engedélyezett hivatalos zár típusokat, azok alkalmazási körét és felhelyezésének módját rendszeresen közzéteszi.”

16. § (1) Az R4. 2. § (2) bekezdésében, 3. § (6)–(8) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központ”
szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg, 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „regionális ellenõrzési központhoz”
szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg lép.

(2) Az R4. 2. § (3) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos
parancsnokság)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)” szöveg, (4) bekezdésében 
„az országos parancsnokság” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

(3) Az R4. 4. § (4) bekezdésében a „jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek
közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladat, illetve a Jöt. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése
és a 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására
külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó
vám- és pénzügyõri hivatal)” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg, a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és
pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(4) Az R4. 5. § (8) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R4. 3. § (4) bekezdés c) pontja és (10) bekezdése, valamint 3. § (3) bekezdés b) pontjában
az „a regionális ellenõrzési központ,” szövegrész.

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

18. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 2. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés j) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb bizonylatokat eredetiben vagy
hiteles másolatban kell csatolni.”

19. § A JötR. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés e) pontban foglalt okiratot eredetiben kell csatolnia.”

20. § A JötR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladatot, illetve a Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése, valamint
65. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladatot ellátó alsó fokú
vámszerv (a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámszerv) az adóraktári engedély iránti kérelem benyújtását
követõ 30 napon belül – a kísérleti elõállítást végzõ üzem esetében 15 napon belül – az adóraktárban helyszíni szemlét
tart. Ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem ugyanaz, az engedély kiadására jogosult
vámszerv a helyszíni szemle megtartása érdekében az adóraktárra vonatkozó valamennyi okiratot, bizonylatot
az adóraktári engedély iránti kérelem benyújtásától számított 8 napon belül megküldi a területileg illetékes hatósági
felügyeletet ellátó vámszervnek.”

21. § A JötR. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmezõnek az (1) bekezdés j) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell a keretengedély iránti kérelemhez csatolnia.”

22. § A JötR. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés f) és m) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolnia.” 

23. § A JötR. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv az engedélyezési eljárás során az adóraktár, az adómentes üzem,
a felhasználó üzem üzemi berendezéseirõl, tárolótartályairól és az alkalmazott hivatalos zárakról mûszaki leírást készít.
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A mûszaki leírás eredeti példányát az adóraktárban, az adómentes üzemben, a felhasználó üzemben kell tartani,
másodpéldánya az engedélyt kiadó vámszerv – amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv nem azonos –, harmadpéldánya a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv példánya.”

24. § A JötR. 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolás iránti kérelmet a 14. számú mellékletben meghatározott adattartalmú,
a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) Kormány által kijelölt vegyvizsgáló szervéhez (a továbbiakban: Szakértõi Intézet) kell két
példányban benyújtani.”
„(3) Kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolást a vámhatóság részérõl az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv egyaránt kezdeményezhet. Ha a kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolást a vámhatóság kezdeményezte,
a jogosult köteles a (2) bekezdésben foglalt információkat a besoroláshoz a Szakértõi Intézet rendelkezésére
bocsátani.”

25. § A JötR. 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Fogadóhelyként az engedélykérelemben olyan hely jelölhetõ meg és engedélyezhetõ)
„d) amely egyéb ellenõrzött ásványolaj felhasználói engedélyes részére történõ beszerzése esetében a felhasználói
engedélyes engedélyében feltüntetett olyan telephely, amelyet az (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban
az egyéb ellenõrzött ásványolaj átvételére (fogadására) a felhasználói engedélyes megjelöl, továbbá a legfeljebb
1000 liter ûrtartalmú kiszerelt egyéb ellenõrzött ásványolaj esetében az a) pont szerinti, átmeneti tárolásra alkalmas
telephely, székhely is.”

26. § A JötR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az okiratokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolnia.”

27. § A JötR. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés c) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell a bejegyzett feladói engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni
az (1) bekezdés c) pontja szerinti okmányt, bizonylatot, ha a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor jövedéki engedéllyel
rendelkezõ importálóként jövedéki engedéllyel, illetve adóraktár-engedélyesként adóraktári engedéllyel rendelkezik,
vagy a kérelmezõ egyidejûleg import jövedéki engedély, illetve adóraktári engedély iránti kérelmet is benyújtott és
az import tevékenységére, illetve az adóraktári engedélyéhez nyújtott jövedéki biztosítéka meghaladja a bejegyzett
feladói engedélyhez nyújtandó jövedéki biztosíték összegét.”

28. § A JötR. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek a (2) bekezdés e) pontban foglalt okiratot eredetiben, az egyéb okiratokat, bizonylatokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolnia.”

29. § A JötR. 26. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„j) az önálló vállalkozás, illetve fióktelep alapítási kötelezettség nélkül végezhetõ raktározási és árukiadási tevékenység
esetén a külföldi székhelyû vállalkozás részére az állami adóhatóság által kiadott adószámot tartalmazó okiratot.”

30. § A JötR. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés c) és i) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
dokumentumokat eredetiben vagy az azokról készített hiteles másolatban kell a jövedéki engedély iránti kérelemhez
csatolnia.”

31. § A JötR. 28. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Jöt. 35. § (1) bekezdés g) pontjának gb) alpontja szerinti]
„b) szakmai végzettségnek a Vám- és Pénzügyõri Iskola, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi
és Kulturális Intézete által kiállított bizonyítvánnyal elismert középfokú szakmai végzettség [az a) és b) pont
a továbbiakban együttesen: szakképesítés],”
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32. § A JötR. 29. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Jövedéki biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely]
„b) eredeti bankgarancia, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az engedélyt
kiadó vámszerv igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom szabályozására vonatkozó elõírások
szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül – az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára megfizeti
a megbízója lejárt tartozását,”

33. § A JötR. 37/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti döntés közlésétõl számított 5 napon belül az engedélyes köteles a manuális nyilvántartást
benyújtani az engedélyt kiadó vámszervhez, amely azt – a benyújtástól számított 5 napon belül – jóváhagyja vagy
elutasítja, jóváhagyás esetén hitelesíti. Az engedélyt kiadó vámszerv – amennyiben nem azonos a hatósági
felügyeletet ellátó vámszervvel – a jóváhagyott manuális nyilvántartást – a jóváhagyással egyidejûleg – megküldi
a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez, amely azt 8 napon belül hitelesíti.”

34. § A JötR. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az adóraktár engedélyesének
az adóraktári engedély átvételét követõ 5 munkanapon belül a termelés megkezdésének idõpontját a hatósági
felügyeletet ellátó vámszervhez írásban kell bejelentenie.”

35. § A JötR. 39. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adóraktárban tárolt adózott jövedéki termékrõl a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, ha az engedélyt
kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott
és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített külön nyilvántartást kell vezetni, az adózott jövedéki
terméket a 28. számú melléklet, illetve a 28/A. számú melléklet szerinti termékmérleg-nyilvántartás nem tartalmazza.
A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is
alkalmazható.”

36. § A JötR. 49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt desztillálóberendezést a vámszerv által kiadott engedély megszerzéséig hivatalos zár
alatt kell tartani. Az (1) bekezdés szerinti desztillálóberendezéssel folytatott tevékenység szüneteltetése esetén
– annak idõtartamára – a desztillálóberendezést a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv hivatalos zárral látja el.” 

37. § A JötR. 56. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szeszfõzde engedélyesének a bérfõzött párlat mennyiségével a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv felé
3 havonta, a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által megállapított idõpontban kell elszámolnia. A hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv az elszámolási idõszakot – a szeszfõzde engedélyesének írásos kérelme alapján, indokolt
esetben – 3 hónapnál rövidebb idõszakban is meghatározhatja.”

38. § A JötR. 57. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bérfõzési lapot abban az esetben is a (2) bekezdés szerint kell vezetni, ha a bérfõzetett párlatot a szeszfõzde
engedélyese teljes egészében megvásárolja. A szeszfõzde engedélyes a bérfõzetõtõl megvásárolt párlatról adózatlan
termék esetén a 28. számú melléklet szerinti, adózott termék esetén a 32. számú melléklet szerinti adattartalommal
a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv
nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített
külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen
jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

39. § A JötR. 70. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésrõl kibocsátott nyugtán, illetve számlán
köteles feltüntetni, továbbá a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet
ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartásában szerepeltetni. Az átszálló utasok esetében a repülõjegyrõl készített
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másolat a nyilvántartás mellékletét képezi. Végsõ úti céllal harmadik országba utazó utas az általa tranzitadóraktárban
vásárolt adózatlan jövedéki terméket nem idegenítheti el, azt arra jogosulatlan személy részére nem adhatja át.”

40. § A JötR. 71. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóraktár engedélyesének adóraktáranként és összesítve a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített,
amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv
által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, termékmérleg-nyilvántartást kell
vezetnie. Az adóraktár engedélyesnek a 28. számú melléklet szerinti adattartalmú – a kísérleti elõállítást végzõ üzem
esetében a 28/A. számú melléklet szerinti adattartalmú – termékmérleg-nyilvántartásokat – figyelemmel a 61/A. §
(1) bekezdésének rendelkezésére is – a Jöt. 40. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az adó alapjául meghatározott
mértékegységben, az ásványolajoknál három tizedesjegy, az alkoholterméknél négy tizedesjegy, a sör, az egyéb bor,
a pezsgõ és a köztes alkoholtermék esetében két tizedesjegy pontossággal kell folyamatosan vezetnie.
A nyilvántartások vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes
termékmérleg-nyilvántartás is alkalmazható.
(2) Az adóraktár termékmérleg-nyilvántartásait naptári hónaponként le kell zárni. A termékmérleg havi zárásának
tartalmaznia kell a jövedéki termék azonosítására vonatkozó adatok mellett a készletváltozásokat,
a növekedési-csökkenési adatokat jogcímenként és összesítve, valamint a Jöt. 40. § (10) bekezdése és 49. §
(3) bekezdése szerinti készletfelvétel alkalmával kimutatott készleteltéréseket (többlet/hiány), továbbá a havi zárást
készítõ nyilatkozatát a nyilvántartásban foglalt adatok egyezõségérõl. A termékmérleg jogcímkódokat, valamint
a jövedéki termékek adómérték szerinti besorolását jelölõ kódokat (a továbbiakban: fajtakód) a NAV informatikai
feladatokat ellátó szerve évente, illetve év közbeni változás esetén legkésõbb a változást megelõzõ 15. napon
a vámhatóság internetes honlapján közzéteszi.”

41. § A JötR. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóraktár engedélyesének – kivéve az egyszerûsített adóraktár és a dohánygyártmány adóraktár engedélyesét –
a jövedéki termékek elõállításához felhasznált jövedéki és nem jövedéki termékekrõl és azok felhasználásával
elõállított jövedéki termékekrõl a 33. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és
hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt
kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített termelési naplót, illetve
a jövedéki termék regenerálással, tisztítással történõ elõállítása esetén a 34. számú melléklet szerinti adattartalmú
regenerálási naplót kell – az adott jövedéki termék adóalapjának megfelelõ mértékegységben [a 71. § (1) bekezdése
szerinti tizedesjegy pontossággal] – vezetnie. A termelési (regenerálási) napló vezetése alól az engedélyt kiadó
vámszervtõl felmentést kaphat az, aki az abban elõírt elszámolást más nyilvántartásai alapján teljesíteni tudja.
A termelési (regenerálási) napló vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes
nyilvántartás is alkalmazható. Kísérleti elõállítást végzõ üzem esetében a mérési eredményeket tartalmazó bizonylat
minõsül termelési naplónak.”

42. § A JötR. 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóraktár engedélyese – kivéve a kísérleti elõállítást végzõ üzemet – az értékesítéseirõl – adófelfüggesztés
mellett végzett és szabadforgalom számára történt értékesítés szerinti bontásban – tételesen vagy számítógépen
olyan, a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által
hitelesített vevõnyilvántartást vezet, amelybõl a jövedéki termékenkénti, tetszõleges idõszakra vonatkozó mennyiségi 
és értékadatok az ellenõrzés számára rendelkezésre bocsáthatók.”

43. § A JötR. 84. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adómentes felhasználónak az adómentes célra beszerzett, tárolt és felhasznált adózatlan jövedéki termékekrõl
– telephelyenként és összesítve – a 37. számú melléklet, illetve a 11. számú melléklet szerinti adattartalommal
a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv
nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített
folyamatos nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartást havonta kell lezárni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt
kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az adózottan beszerzett
jövedéki terméket az adózatlan jövedéki terméktõl elkülönítve kell tárolni.”
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44. § A JötR. 86. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szennyezetté, illetve az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált jövedéki termék tisztításáról
(regenerálásáról) a 34. számú melléklet szerinti tartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben
az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által
jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített regenerálási naplót kell folyamatosan vezetni.
A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is
alkalmazható. A regenerálás a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által engedélyezett és nyilvántartásba vett
készüléken végezhetõ. Az alkoholtermék regenerálása szeszgyártásra alkalmas, de rendeltetésszerûen nem szesz
elõállítására használt készülékkel is történhet. Az adómentes felhasználónak a szennyezetté, alkalmatlanná vált
alkoholtermék regenerálásával nyert alkoholterméket denaturálnia kell, kivéve, ha az újrafelhasználás során – mûszaki
indokok és az illetékes szakmai szövetség igazolása alapján – denaturáló szer nem alkalmazható. A regenerálással
visszanyert jövedéki termékre az adómentes felhasználónak a felhasználást 3 nappal megelõzõen a hatósági
felügyeletet ellátó vámszervhez be kell jelentenie a felhasználási arányszámot, illetve arányszámokat.”

45. § A JötR. 87. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Jöt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adómentes beszerzésérõl és felhasználásáról a 11. számú melléklet
szerinti tartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet
ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv
által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

46. § A JötR. 88. (2) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az alkoholos gyümölcsöt elõállító adómentes felhasználó az alkoholos gyümölcs értékesítésérõl a Jöt. 106. §
(7) bekezdés szerint a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági
felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet
ellátó vámszerv hitelesített vevõnyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által
elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”
„(4) Az alkoholos gyümölcsöt felhasználó csokoládégyártó az alkoholos gyümölccsel beszerzett alkoholtermékrõl
a 38. számú melléklet szerinti adattartalommal a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt
kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és
a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni és elszámolni.
A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is
alkalmazható. A felhasználás során keletkezett veszteségként a külön jogszabály alapján megállapított
veszteségnorma szerinti mennyiség számolható el. Az alkoholos gyümölcs felhasználása során melléktermékként
visszanyert alkoholtermék mennyiségét az 50. §-ban foglalt rendelkezések értelemszerû alkalmazásával kell
megállapítani.”

47. § A JötR. 100. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alól véglegesen mentesíthetõ mintákról az adóraktár
engedélyesének és az adómentes felhasználónak a vámszerv által elfogadott és hitelesített, amennyiben az engedélyt
kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott
és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített mintavételi nyilvántartást kell vezetnie. A mintavételi
nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”

48. § A JötR. 108. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A felhasználói engedélyesnek telephelyenként a vámszerv által elfogadott és hitelesített, amennyiben az
engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv által elfogadott
és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített, a 12. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilvántartást
kell termékenként (a denaturált szeszt a teljes denaturálás típusa szerint is) folyamatosan vezetnie. A nyilvántartások
vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes terméknyilvántartás is
alkalmazható.”
„(3) A Jöt. 60. § (3) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében elõírt éves elszámoláshoz a készletfelvételt a hatósági
felügyeletet ellátó vámszervvel elõzetesen egyeztetett idõpontban kell megtartani, amelyet a hatósági felügyeletet
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ellátó vámszerv a helyszínen ellenõrizhet. A felhasználói engedélyes a készletfelvétel alapján a tárgyévrõl –
a kérelemben megadott felhasználási arányszám szerint – elszámolást készít, melyet – ha az engedélyt kiadó és
a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos – a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv ellenjegyzését követõ
5 munkanapon belül köteles benyújtani az engedélyt kiadó vámszervhez. Amennyiben a felhasználói engedélyes
több telephellyel rendelkezik, összesített elszámolást is köteles benyújtani.”

49. § A JötR. 109. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedõnek a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal kell
folyamatosan a fogadóhelyen – több fogadóhely esetén összesítve is – a vámszerv által jóváhagyott és hitelesített,
amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos, az engedélyt kiadó vámszerv
által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített szállítási nyilvántartást vezetni.
A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is
alkalmazható.”

50. § A JötR. 118. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv a lefoglalt terméket saját vagy bérelt raktárába, illetve a tárolásra
a vámhatósággal szerzõdést kötött adóraktár-engedélyes adóraktárába szállítja.”

51. § A JötR. 120. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés i) pontja alá tartozó eszközök és berendezések megsemmisítése alól a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv felügyeletét ellátó szerv vezetõje a készülék oktatási, múzeumi célra történõ alkalmazás esetén, az
intézmény vezetõjének írásos kérelme alapján felmentést adhat.”

52. § A JötR. 126. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki engedélyes kereskedõ
a) dohánygyártmány, alkoholtermék, bor, pezsgõ, köztes alkoholtermék és sör árukészletének továbbforgalmazók
részére,
b) tüzelõolaj, gázolaj és légi jármû üzemanyag árukészletének végfelhasználók részére
gépjármûrõl történõ kiszolgálása, értékesítése (a továbbiakban: terítõjárat) csak a kiszolgálást, értékesítést végzõ
jövedéki engedélyes kereskedõnek az a) pont esetén az engedélyt kiadó vámszervhez, a b) pont esetén a hatósági
felügyeletet ellátó vámszervhez történt elõzetes, írásban tett bejelentése alapján, továbbá az a) pont esetében azt
követõen lehetséges, ha az engedélyt kiadó vámszerv a bejelentést a jövedéki engedélyre való rájegyzéssel tudomásul 
vette, vagy a bejelentés tudomásul vételét végzésben visszaigazolta.”

53. § A JötR. 132. § (1) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A jövedéki engedélyes kereskedõnek a 22. számú, az export és import tevékenységet folytató jövedéki engedéllyel 
rendelkezõ alanynak – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 40–41. számú mellékletek szerinti tartalommal kell
folyamatosan a telephelyen, több telephely esetén összesítve is – az általa meghatározott helyen – a vámszerv által
jóváhagyott és hitelesített, amennyiben az engedélyt kiadó és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv nem azonos,
az engedélyt kiadó vámszerv által jóváhagyott és a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesített jövedéki
nyilvántartást vezetnie. A nyilvántartás vezetésére az engedélyt kiadó vámszerv által elõzetesen jóváhagyott
számítógépes nyilvántartás is alkalmazható.”
„(4) A Jöt. 110. § (14) bekezdésében meghatározott nyilvántartást az országos üzemanyagtöltõ hálózattal rendelkezõ
vállalkozások esetében – választásuk szerint – a székhelyük szerint illetékes vagy a hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv, egyéb esetben a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv által hitelesíttetni kell, és azt az üzemanyagtöltõ
állomáson, illetve a kiskereskedelmi tárolótelepen kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére a vámszerv által elõzetesen
jóváhagyott számítógépes nyilvántartás is alkalmazható. Az országos üzemanyagtöltõ állomással rendelkezõ
vállalkozások esetében az ugyanazon számítógépes programon alapuló, a vámszerv által jóváhagyott nyilvántartást
nem kell üzemanyagtöltõ állomásonként külön-külön engedélyeztetni.”

54. § A JötR. 133. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az üzemanyagtöltõ állomásnak a pénztárgép forgalmazója által kiállított igazolással kell rendelkeznie arról, hogy
az általa használt pénztárgép a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint
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a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló jogszabályban meghatározott, kútfejjel
összekötött, NAV által engedélyezett típusú.”

55. § A JötR. 135. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nem jövedéki engedélyes kereskedõ a jövedéki árukészletének (1) bekezdés szerinti átadását, értékesítését
megelõzõen az átadás-átvétel tervezett idõpontját az üzlet fekvése szerint illetékes alsó fokú vámszervnek köteles
írásban bejelenteni. Az átadás-átvétel az alsó fokú vámszervvel a bejelentés alapján egyeztetett idõpontban, az alsó
fokú vámszerv jelenlétében történhet, kivéve, ha az átadás-átvétel tervezett idõpontját 2 héttel megelõzõen tett
bejelentés alapján az alsó fokú vámszerv nem ajánlott fel idõpontot az esemény lebonyolítására. A jövedéki
termékkészlet átadás-átvételérõl részletes kimutatást (leltárt) és jegyzõkönyvet kell készíteni. Az átvevõnél a jövedéki
termék eredetének igazolására a termékértékesítésnek minõsülõ esetekben a számla vagy a számlát helyettesítõ
okmány, egyéb esetekben az átadott jövedéki termékeket részletezõ kimutatás, és az átadás-átvételrõl felvett
– amennyiben az átadás-átvétel az alsó fokú vámszerv jelenlétében történik, az alsó fokú vámszerv által is aláírt –
jegyzõkönyv szolgál.”

56. § (1) A JötR. 1. § (1) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központhoz (a továbbiakban: regionális ellenõrzési központ)”
szövegrész helyébe a „külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ vámszervhez
(a továbbiakban: vámszerv)” szöveg, az 1. § (2) bekezdésében az „a regionális ellenõrzési központoknál” szövegrész
helyébe az „az alsó fokú vámszerveknél” szöveg lép.

(2) A JötR. 5. § (1)–(2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában,
(3) bekezdés a) pontjában, 36. §-ában, 37/C. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében,
43. § (1)–(2) bekezdéseiben, 45. § (1)–(2) bekezdéseiben, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 48. §
(2)–(3) bekezdéseiben, 49. § (1) és (3) bekezdésében, 54. § (3)–(4) bekezdéseiben, 55. § (6) bekezdésében, 56. § (2) és
(9) bekezdéseiben, 59. § (5)–(6) bekezdéseiben, 59/A. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben, 60. § (4)–(5) bekezdéseiben,
61. § (5) bekezdésében, 61/A. § (4) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében, 65. §-ában,
68. §-ában, 70. § (2) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 84. § (1) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, 86. § (3),
(5) és (7) bekezdéseiben, 89. § (5) bekezdésében, 94. § (1)–(2) bekezdéseiben, 96. § (1) és (3) bekezdéseiben,
97. § (4) bekezdésében, 98. § (5) bekezdésében, 99. § (4) bekezdésében, 102. § (2) bekezdésében, 103. § (1)–(2) és
(4) bekezdéseiben, 104. § (3) bekezdésében, 105. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, 107. § (1) bekezdés
a) pontjában, (2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 108. § (7) bekezdésében, 111. § (1) bekezdésében, 113. §
(6) bekezdés c) pontjában, 116. § (4) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 118. § (2)–(4) bekezdéseiben,
119. § (1)–(2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében, 121. § (1) és
(4) bekezdéseiben, 122. § (1) bekezdésében, 124. § (1) bekezdésében, 124/A. § (1) bekezdésében, 125. §
(2) bekezdésében, 132. § (3) bekezdésében, 133. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint 9. számú melléklet II. 7. pontjában
a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv” szöveg, 47. § (2) bekezdés e) pontjában a „a vám- és pénzügyõri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú
vámszerv által kiadott” szöveg lép.

(3) A JötR. 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) d) pontjában és (3) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésben, 6. §
(1)–(4) bekezdéseiben, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésben, 10. § (2) bekezdésben, 11. §
(2)–(5) bekezdéseiben, 12. §-ában, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében,
17. § (2) bekezdés c) pontjában, 21. § (1)–(2) bekezdéseiben, a 23. §-ában, a 27. § (1) és (5)–(6) bekezdéseiben, 33. §
(5) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (3) bekezdésében, 36. §-ában, 37/A. § (1) bekezdésében,
(4) bekezdés c) pontjában, 37/B. § (2) bekezdésében, 37/C. § (2) bekezdésében, 38. § (6) bekezdésében, 39. §
(1) bekezdésében, 41/B. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében, 70. § (5) bekezdésében,
75/A. § (1) bekezdés bb) pontjában és (2) bekezdésében, a 77. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében,
79. § (3) bekezdésében, 83. § (1)–(2) bekezdéseiben, 84. § (2) és (8) bekezdéseiben, 89. § (3) bekezdésében, 90. §
(4) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében, 108. § (9) bekezdésében, 115. §-ában, 127. § (3) bekezdésében, 131. §
(1) bekezdésében, 132. § (5) bekezdésében, 137. § (1) és (4) bekezdéseiben, az 1. számú melléklet második sorában,
1/A. számú melléklet második sorában, 2. számú melléklet második sorában, 3. számú melléklet második sorában,
4. számú melléklet második sorában, 5. számú melléklet második sorában, 6. számú melléklet második sorában,
7. számú melléklet második sorában, 8. számú melléklet második sorában, 9. számú melléklet elsõ sorában, valamint
I. és II. pontjaiban, 10. számú melléklet elsõ sorában és II. pontjában, 13. számú melléklet elsõ sorában és II. pontjában,
16. számú melléklet elsõ sorában, valamint I. és II. pontjaiban, 17. számú melléklet elsõ sorában és II. pontjában,
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23. számú melléklet elsõ sorában, valamint I. és III. pontjaiban a „regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe
a „vámszerv” szöveg lép.

(4) A JötR. 6. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében, 94. § (2) bekezdésében, 96. §
(4) bekezdésében, 105. § (2) bekezdésében, 106. § (4) bekezdésében, 107. § (3) bekezdés a) pontjában, 116. §
(1) bekezdésében, 121. § (2) bekezdésében és 122. § (5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és
pénzügyõri hivatalnak” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervnek” szöveg lép.

(5) A JötR. 8. § (2) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 32. §
(1) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 37/B. § (1)–(2) és (4) bekezdéseiben, 75/A. § (1) bekezdésében,
80. § (2) bekezdésében, 108. § (8) bekezdésében, 109. § (8) bekezdésében, 113. § (4) bekezdésében és 137. §
(3) bekezdésében „regionális ellenõrzési központhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szövegrész lép.

(6) A JötR. 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központhoz” szövegrész helyébe
a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatóságához” szöveg, 111. § (1) bekezdésében a „regionális
ellenõrzési központ” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága” szöveg,
(3) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központtól” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám-
és Pénzügyõri Igazgatóságától” szöveg lép.

(7) A JötR. 24. § (4) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében és 32. § (2) bekezdésében az „a regionális ellenõrzési
központoknál és a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivataloknál” szövegrész helyébe „az alsó fokú
vámszerveknél” szöveg lép.

(8) A JötR. 29. § (2) bekezdés d) pontjában „a regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe „az engedélyt kiadó
vámszerv” szöveg, a c) pontjában „a regionális ellenõrzési központot” szövegrész helyébe „az engedélyt kiadó
vámszervet” szöveg, 30. § (3) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 79. § (3) bekezdésében és 109. §
(6) bekezdésében az „a regionális ellenõrzési központnak” szövegrész helyébe az „az engedélyt kiadó vámszervnek”
szöveg, 75/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. §-ában és 113. § (8) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központnál”
szövegrész helyébe a „vámszervnél” szöveg, 77. § (4) bekezdésében és 79. § (3) bekezdésében a „regionális ellenõrzési
központot” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg, 89. § (1) bekezdésében a „regionális ellenõrzési központtól”
szövegrész helyébe a „vámszervtõl” szöveg lép.

(9) A JötR. 37. § (1) bekezdésében „vám- és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg,
a „vámhivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, (2) bekezdésben a „vám- és
pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „vámszervhez” szöveg, 73. § (6) bekezdés a) pontjában a „vám-
és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszervhez” szöveg lép.

(10) A JötR. 37/C. § (1) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 42. § (7) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 59/A. §
(1) bekezdésében, 61. § (4) bekezdésében, 61/A. § (4) bekezdésében, 64. § (2) és (4) bekezdéseiben, 69. §-ban, 72. §
(3) bekezdésében, 73. § (6) bekezdés b) pontjában, 86. § (1), (4) és (7) bekezdéseiben, 88. § (1) és (3) bekezdéseiben,
89. § (4)–(5) bekezdéseiben, 91. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban, 94. § (1) és (3) bekezdéseiben, 105. §
(1) bekezdésében, 106. § (3) bekezdésében, 108. § (2) és (10) bekezdéseiben, valamint 126. § (3) bekezdésében
a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó
vámszervhez” szövegrész, 38. § (5) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatallal”
szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervvel” szöveg, 48. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban és 64. §
(4) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivataltól” szövegrész helyébe a „hatósági
felügyeletet ellátó vámszervtõl” szöveg, 69. §-ban a „hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal” szövegrész helyébe
a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 73. § (8) bekezdésében és 79. § (2) bekezdésében a „hatósági
felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivataloknál” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó
vámszerveknél” szöveg, 96. § (2) bekezdésében „vám- és pénzügyõri hivatalnál” szövegrész helyébe a „vámszervnél”
szöveg lép.

(11) A JötR. 46. § (3) bekezdésében a „vám- és pénzügyõrség regionális parancsnoksága” szövegrész helyébe a „NAV
regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatósága” szöveg, 77. § (3) bekezdés a) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség
Központi Ellenõrzési Parancsnoksága (a továbbiakban: KEP)” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó
vámszerv” szöveg, 79. § (1) bekezdésében a „KEP” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv”
szöveg, 84. § (2) bekezdésében a „vám- és pénzügyõri hivatalnak” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszervnek” szöveg, 
93. § (6) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

(12) A JötR. 93. § (2)–(3) bekezdéseiben, 104. § (5) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, a 40. számú melléklet I. 6. és
II. 5. pontjaiban „a vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv” szöveg, 117. § (1) bekezdés
a) pontjában, 135. § (3) bekezdésében, 24. számú melléklet 2. sorában, 24/A. számú melléklet 2. sorában a „vám- és
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pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe az „alsó fokú vámszerv” szöveg, 43. számú melléklet V. pontjában a „vám- és
pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „vámszerv” szöveg lép.

(13) A JötR. 104. § (2) bekezdés b) és f) pontjaiban és 120. § (3) bekezdés g) pontjában a „vám- és pénzügyõri hivatali”
szövegrész helyébe a „vámszerv általi” szöveg lép.

(14) A JötR. 124/A. § (3) bekezdésében „az országos parancsnok” szövegrész helyébe a „a NAV elnöke” szöveg, 125. §
(1) bekezdésben a „vám- és pénzügyõri hivatalt” szövegrész helyébe a „vámszervet” szöveg lép.

(15) A JötR. 124/A. § (3) bekezdésében az „utasításban” szövegrész helyébe a „normatív utasításban” szöveg lép.

57. § Hatályát veszti JötR. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 3/A. § (1) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdésének b) pontja, 15. §
(1) bekezdés b) pontja, 19. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja, 25. § (2) bekezdés b) pontja, 26. §
(1) bekezdés b) pontja, 29. § (8) bekezdése, az 1. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai, 1/A. számú
melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai, a 2. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai,
3. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai, 4. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai,
5. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai, 7. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontja,
8. számú melléklet I. 3. pontja és annak 3.1. és 3.2. alpontjai.

6. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet
módosítása

58. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: Vtvr.)
18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elfogadott exportõri engedély kiadásának feltételei a következõk. Az exportõr:)
„a) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendszeresen kíván árut szállítani olyan harmadik országokba, amelyekkel
az érvényben lévõ kedvezményes kereskedelemre vonatkozó szabályok lehetõvé teszik ilyen engedély kiadását,”

59. § A Vtvr. „Az engedély visszavonása” alcíme a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az 1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló,
2006. szeptember 26-i 1/2006 EK–Törökország vámügyi együttmûködési bizottsági határozat 11. cikke szerinti
elfogadott exportõri engedély kiadására és visszavonására a fent írtak értelemszerûen alkalmazandók.”

60. § A Vtvr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre
vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint 
illetékes vámszervvel az engedélyt a vámszerv a határozat egy példányának megküldésével közli.”

61. § A Vtvr. 23/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A. § Az Európai Közösségekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok vonatkozásában a származási
jegyzõkönyvekben szerepelõ euró összeghatároknak az egyes tagállamok nemzeti valutáiban kifejezett értékét
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elnöke a NAV internetes honlapján tájékoztatásul közzéteszi.”

62. § A Vtvr. 23/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EK végrehajtási rendelet 21. mellékletében meghatározott EUR. 1 szállítási bizonyítvány elsõ példánya
a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt, annak hitelesítését követõen,
az exportõr ország vámszerve kiadja az áru vámkezelésénél közremûködõnek. Az importõr ország vámhatósága
a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem”, a hitelesítést
végzõ alsó fokú vámszervnél marad. A harmadik példány a „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportõr példánya”,
amit a vámhatóság az exportõr kérelmére záradékol, ez azonban a vámhatóság elõtt igazolásul nem használható.
A negyedik, „Fordítási Példány”-t az okmány idegen nyelvû kiállítása esetén a hitelesítést végzõ vámszerv bevonja.”

63. § A Vtvr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az írásbeli árunyilatkozat Egységes Vámokmánytól (a továbbiakban: EV) eltérõ formában, de azonos
adattartalommal történõ, továbbá az EK végrehajtási rendelet 205. cikke (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése
alapján számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó rendszer felhasználásával kinyomtatott EV benyújtását annak
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engedélyezi az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkezõ alsó fokú vámszerv, aki azt a vámhatóság által
jóváhagyott formában nyújtja be. Az EV-tõl eltérõ formátumú árunyilatkozat alaki és tartalmi, továbbá technikai
követelményeit a NAV elnöke a NAV internetes honlapján teszi közzé. A számítógépes vámárunyilatkozat-feldolgozó
rendszer által kinyomtatott EV-n az engedély számát fel kell tüntetni.”

64. § A Vtvr. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) Egységes engedélyezés során az engedélyezõ alsó fokú vámszerv a kérelmet és az engedély tervezetét
haladéktalanul megküldi a NAV Központi Hivatalának (továbbiakban: Központi Hivatal) a többi tagállammal való
egyeztetés céljából. Az engedélyt csak az érintett vámhatóságok hozzájárulásával lehet kiadni.
(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyt a Központi Hivatal másolati példányban tájékoztatásul közvetlenül
megküldi a többi tagállamban található, érintett vámhatóságok részére.”

65. § A Vtvr. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A raktár engedélyese köteles részletes nyilvántartást vezetni az átmeneti megõrzés jogcímén tárolt nem közösségi árukról.
A nyilvántartást a vámhatósággal nem kell hitelesíttetni. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)
„c) az alsó fokú vámszervnél való vám elé állítás nyilvántartási számát,”

66. § A Vtvr. 51. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vámszerv által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegû, tíz eurónál kevesebb vámot, nem
közösségi adót és díjat – kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem közösségi adót és díjat – nem kell megfizetni,
illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejûleg törölni kell, a vissza nem
térítendõ összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámszerv. Nem kell megfizetni továbbá, illetve visszafizetni
azt a tíz euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést,
amely az egy határozatban kiszabott és megfizetett összeg különbségébõl keletkezett. Az így keletkezett tartozást
a vámszerv utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belsõ bizonylattal elõírni és elszámolni.”

67. § A Vtvr. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § A NAV vámszerve által kezelt államháztartási számlák a NAV internetes honlapján kerülnek közzétételre.” 

68. § A Vtvr. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A közúti jármûvek és szállítótartályok vámzár alatt történõ nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági
vizsgálatáért – a vizsgálat eredményétõl függetlenül – jármûvenként, illetve a szállítótartályok esetében
típusbizonyítványonként 15000 forint vizsgálati díjat kell a vizsgálatot végzõ alsó fokú vámszervnél fizetni.
A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a NATO és a NATO békepartner tagországok haderõinek
tulajdonában lévõ jármûvekre és szállítótartályokra, valamint a katonai árukat szállító polgári jármûvekre és
szállítótartályokra nem kell vizsgálati díjat fizetni, ha a nemzetközi árufuvarozás a vámeljárás során alkalmazandó
NATO okmányok körérõl, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljárási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM–HM
együttes rendeletben meghatározott okmányok alapján történik.
(2) Az áru kérelemre végzett kísérése esetén a tényleges költséget, de legalább óránként és a hivatalos kíséretet végzõ 
személyenként 5000 forint díjat kell fizetni.
(3) A NAV Szakértõi Intézete által az ügyfél kérelmére végzett laboratóriumi vizsgálat díja az elvégzett vizsgálat
költsége, amelyet a vizsgálatot kérõ a többi költségtõl elkülönítve köteles átutalni. A tényleges költséget kell
megfizetni akkor is, ha a vámkezelést kérõ az alsó fokú vámszerv felszólítására nem nyújtja be az analízis bizonyítványt,
és emiatt a vizsgálatot az alsó fokú vámszerv végezteti el. A díjakat az érintett a vámlaboratórium által kiállított számla
alapján köteles megfizetni. A vizsgálati díj összege a NAV Szakértõi Intézete által vagy annak megbízása alapján
elvégzett vizsgálat költsége. A NAV Szakértõi Intézetének vizsgálati díjait a 13. melléklet tartalmazza.”

69. § A Vtvr. 57. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szemledíjak összege:
1. a munkaszüneti napon, heti pihenõnapon (szabadnapon) végzett vámkezelés esetén 8000 forint,
2. a II. típusú vámudvaron végzett szolgálat ellátása esetén a megkezdett nyolc és félórai szolgálat térítéseként
személyenként 25 000 forint,
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3. az alsó fokú vámszerv hivatalos idején belül eseti háziszemle keretében végzett vámkezelés esetében
szemlekérelmenként 6000 forint,
4. a rendszeres háziszemle díja munkanaponként minimum három óra szolgálat esetén személyenként 6000 forint,
továbbá megkezdett óránként 3000 forint,
5. munkanapon, az alsó fokú vámszerv hivatalos idején túl végzett vámkezelés esetében a 3. alpontban említett
szemledíj, továbbá megkezdett óránként 3000 forint.”

70. § A Vtvr. 57. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az alsó fokú vámszerv hivatalos helyén kívüli helyre kért eljárás a kérelmezõnek vagy közvetlen képviselõjének
felróhatóan elmarad, vagy egy órát meghaladó várakozás után kezdhetõ meg, illetõleg folytatható, felemelt
szemledíjat kell fizetni. A felemelt szemledíj összege a várakozás minden megkezdett órája után 6000 forint.
Meghiúsult eljárás esetében a szemledíjat akkor is meg kell fizetni, ha a várakozás az egy órát nem haladja meg.
Meghiúsult eljárásnak kell tekinteni különösen, ha a kért eljárás az áru vagy fuvareszköz (szállítóeszköz) hiánya miatt
nem végezhetõ el.”

71. § A Vtvr. 57. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az export-visszatérítésben részesülõ mezõgazdasági termékek körében a visszatérítésben vagy egyéb
támogatásban részesülõ mezõgazdasági termékek kivitelének fizikai vizsgálatokkal történõ ellenõrzésérõl szóló
1276/2008/ EK rendelet alapján a helyszínen elvégzett fizikai ellenõrzés után 6000 forint szemledíjat kell fizetni, melyet
a vámhatóság külön szab ki. A szemledíjat az köteles megfizetni, aki a mezõgazdasági terméke után járó
export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 612/2009/EK rendelet
(a továbbiakban: 612/2009/EK rendelet) 5. Cikk (7) bekezdés szerint a berakodást bejelentette. A fizikai ellenõrzést
követõen a helyszínen elvégzett vámeljárás után külön szemledíjat fizetni nem kell.”

72. § A Vtvr. 57. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A szemledíj összege 8000 forint, ha a szállítmány hitelesített mérõeszközzel történõ mérésére – a fizikai ellenõrzés 
felfüggesztése mellett – késõbbi idõpontban, vagy nem a berakodás, hanem a mérõeszköz helyszínén kerül sor.”

73. § A Vtvr. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerûsített eljárás engedélyese az engedélyezõ vámszerv által – az EK végrehajtási rendelet 266. Cikke
(3) bekezdésében foglaltak fenntartásával – jóváhagyott, a vámellenõrzés céljára is megfelelõ nyilvántartást köteles
vezetni, amelybõl megállapíthatók az egyszerûsített eljárás alatt álló áruk adatai.”

74. § A Vtvr. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„61. § Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles az engedélyezõ vámszervvel az engedélyezési feltételekben
bekövetkezett változásokat, ideértve az e rendelet 60/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes esetén az általa képviselni 
kívánt személyek körében bekövetkezõ változást is. Az engedélyezõ vámszerv az engedélyezési feltételek meglétét
megvizsgálja, és ennek megfelelõen dönt a tevékenységi engedély módosításáról.”

75. § A Vtvr. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely alsó fokú vámszervnél vagy az 1. számú Repülõtéri
Igazgatóságnál az elektronikus adatküldéssel összefüggõ azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az
elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad
forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követõen nyújtható be.”

76. § A Vtvr. a következõ XVI/A. fejezettel egészül ki:
„XVI/A. A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA 99. ÁRUCSOPORTJÁNAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
72/D. § (1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. melléklet 99. Árucsoportjának I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok – az árualcsoporthoz kapcsolódó kiegészítõ
megjegyzésekben foglalt kivételek mellett – nem alkalmazhatóak:
a) ha a szabad forgalomba helyezéshez kapcsolódóan adókötelezettség keletkezik,
b) ha a szabad forgalomba bocsátást a Kombinált Nómenklatúra 87. árucsoportjába tartozó jármûre kérik.
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(2) Nem egynemû áruknak a 99. Árucsoport I. árualcsoportja szerinti vámtarifaszámok alkalmazásával történõ
vámkezelésekor az áruk azonosítása érdekében a vámokmányhoz árulista benyújtása szükséges, amely tartalmazza
a szabad forgalomba bocsátani kért áruk megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét.”

77. § A Vtvr. 74. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A NAV vámszerve által nyilvántartott tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadása a NAV internetes honlapján
közzétett nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetõ.”

78. § (1) A Vtvr. 18. § (1) bekezdés d) pontjában, 41. § (2) bekezdésében, 57. § (14) bekezdésében, 65. § (4) bekezdés
b) pontjában, 1. számú melléklet elsõ táblázat III. pontjában és az 1. számú melléklet második táblázat III. pontjában
„a vám- és pénzügyõri hivatalnak” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnek” szöveg, 60/A. § (2) bekezdésében,
71. § (2) bekezdésében, 4. számú melléklet 18. rovatában és 9. számú melléklet 7. pontjában „a vám- és pénzügyõri
hivatalnál” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg, 25. § (4) bekezdésében, 37. §-ában és 65. §
(4) bekezdés c) pontjában „vám- és pénzügyõri hivatalt” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervet” szöveg, 25. §
(6) bekezdés 2. mondatában „a vám- és pénzügyõri hivatalban” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg,
25. § (7) bekezdésében és 36. § -ában „a vám- és pénzügyõri hivatallal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervvel”
szöveg, 30. § (4) bekezdésében szereplõ „a vám- és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe „az alsó fokú
vámszervhez” szöveg, 31. § (3) bekezdésében szereplõ „a vám- és pénzügyõri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó
fokú vámszerv általi” szöveg, 37. § (3) bekezdésében szereplõ „vám- és pénzügyõri hivatalként” szövegrész helyébe
„alsó fokú vámszervként” szöveg, „vám- és pénzügyõri hivatalt” szövegrész helyébe „alsó fokú vámszervet” szöveg,
57. § (14) bekezdésében „a vám- és pénzügyõri hivatalhoz” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervhez” szöveg,
65. § (1) bekezdésében „a vám- és pénzügyõri hivatalban” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervnél” szöveg,
66/A. § (5) bekezdésében „a vám- és pénzügyõri hivataltól” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervtõl” szöveg lép.

(2) A Vtvr. 22. § (5) bekezdés c) pontjában a „regionális parancsnoksághoz” szövegrész helyébe „vámszervhez” szöveg lép.
(3) A Vtvr. 24. § (3) bekezdésében, 25/A. §-ában, 26. § (1) bekezdésében, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 51. §

(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésben, 60. § (2) bekezdés a) pontjában, és (5) bekezdésében, valamint 77. §-ában
„a megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

(4) A Vtvr. 25. § (5)–(7) bekezdéseiben, 30. § (1)–(3) bekezdéseiben, 31. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 37. §
(2) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1)–(2) bekezdésében, 48. §
(1)–(2) bekezdésében, 51. § (7) bekezdésében, 57. § (8) és (14) bekezdéseiben, 59. § (1) bekezdésében, 60. §
(2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 60/A. § (2) és (4)–(5) bekezdéseiben, 62. § c)-d) pontjaiban, 65. §
(3) bekezdésében és (4) bekezdés c)–d) pontjaiban, 66/A. (1) és (3) bekezdéseiben, 71. § (3) bekezdésében, 72. §
(3)–(4) és (6) bekezdéseiben, 1. számú melléklet elsõ táblázat III. pontjában, 1. számú melléklet második táblázat
III. pontjában, 4. számú melléklet 1. és 18. rovataiban, 6. számú mellékletének fejlécében, 8. számú melléklet elsõ
táblázatának 11. rovatában és annak a)–c) rovataiban, 8. számú melléklet harmadik táblázatának 11. rovatában
és annak a)–c) rovataiban, 9. számú melléklet 3.1. pontjában, 3.2.2. pontjában, 4. pontjában, 7. pontjának
3. bekezdésében, 8.2.1. pontjában, 8.2.2. pontjában és 9.2.2.1. pontjában „a vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész
helyébe „az alsó fokú vámszerv” szöveg lép.

(5) A Vtvr. 27. § (2) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében, 54. §-ában, 59. § (3) bekezdés b) pontjában, 73. §
(4) bekezdésében, 83. §-ában, 1. számú melléklet elsõ táblázat elsõ sorában és 1. számú melléklet második táblázat elsõ 
sorában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg, 58. § (6) bekezdésében a „Vám- és
Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg, a „Vám- és Pénzügyõrséggel” szövegrész helyébe a „NAV-val”
szöveg, 58. § (6) bekezdésében, 66/A. § (6) bekezdésében, 71. § (5) bekezdésében, 73. § (2)–(3) és (5) bekezdéseiben
„az országos parancsnok” szövegrész helyébe „a NAV elnöke” szöveg lép.

(6) A Vtvr. 41. § (1) bekezdésében és 8. számú melléklet kitöltési útmutató I. cím 3/A rovatában „a vám- és pénzügyõri
hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv általi” szöveg, 57. § (4) bekezdésében „a vám- és pénzügyõri
hivatali eljárásért” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszerv eljárásáért” szöveg, 66/A. § (6) bekezdés a) pontjában,
71. § (5) bekezdésében „a vám- és pénzügyõri hivatali” szövegrész helyébe „az alsó fokú vámszervi” szöveg lép.

(7) A Vtvr. 43. § (2) bekezdésében a „17. számú Vám- és Pénzügyõri Hivatal” szövegrész helyébe a „NAV Kiemelt Ügyek
és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága (a továbbiakban: KAVIG)” szöveg, 51. § (2) bekezdésében és 65. §
(1)–(2) bekezdéseiben a „17. számú Vám- és Pénzügyõri Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg lép.

(8) A Vtvr. 51. § (3) és (10) bekezdésében a „számlavezetõ vámszerv” helyébe a „vámszerv” szöveg lép.
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(9) A Vtvr. 59. § (3) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében a „800/1999/EK rendelet” szövegrész helyébe, valamint 5. számú 
melléklet Megjegyzés alcím alatti ötödik bekezdésében a „800/1999/EK bizottsági rendelet” szövegrész helyébe
a „612/2009/EK rendelet” szöveg lép.

(10) A Vtvr. 84. § (4) bekezdésében az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „a közlekedés
politikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

(11) A Vtvr. 1. számú mellékletében a „parancsnokság” szövegrész helyébe a „középfokú vámszerv” szöveg, 4. számú
mellékletében a „parancsnoksághoz” szövegrész helyébe a „középfokú vámszervhez” szöveg, 5. számú melléklet
táblázatának 1. rovatában, valamint a táblázatot követõ megjegyzések harmadik bekezdésében, 11. számú melléklet
kitöltési szabályzata 9. pontjában és 11. számú melléklet módosító lap kitöltési szabályzatának 10. pontjában
a „vámhivatal” szövegrész helyébe „vámszerv” szöveg, 5. számú melléklet táblázatának 4. rovatában a „vámhivatalhoz” 
szövegrész helyébe „vámszervhez” szöveg, 9. számú melléklet 2. számú minta elsõ sorában a „Vám- és Pénzügyõrség
Közép-Magyarországi Regionális Parancsnoksága” szövegrész helyébe „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
11. számú mellékletében a „Vámhivatal igazolása” szövegrész helyébe a „vámszerv igazolása” szöveg, 11. számú
melléklet kitöltési szabályzata 2. pontjában, valamint a módosító lap kitöltési szabályzata 2. pontjában az
„(anya)vámhivatalnál” szövegrész helyébe a „(anya)vámszervnél” szövegrész lép.

79. § (1) A Vtvr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Vtvr. e rendelet 2. mellélete szerinti 13. számú melléklettel egészül ki.

80. § Hatályát veszti a Vtvr. 83. §-a, 2. számú melléklete, 10. számú melléklete és 12. számú melléklete, 8. számú
mellékletében „az állami adóhatóságnál nyilvántartott, adótitoknak minõsülõ adataim kezelésére a vámhatóságot
felhatalmazom: igen – nem” szövegrész és az „APEH igazolás kelte:” szövegrész, valamint a kitöltési útmutató
I. Címének utolsó bekezdése.

7. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegébõl történõ kifizetések
utólagos ellenõrzésérõl szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet módosítása

81. § Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegébõl történõ kifizetések utólagos
ellenõrzésérõl szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A Tanács az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által
végzett vizsgálatáról szóló 2008. május 26-i 485/2008/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet) elõírásait a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Hivatala és a szakmai irányítása alatt álló alsó fokú vámszervek
hajtják végre, a Vtv.-ben, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.”

82. § Az R5. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A NAV Központi Hivatalának szakmai felügyelete és irányítása alatt a megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri
igazgatóságokon mûködõ vizsgálati csoportok végzik az utólagos ellenõrzést és a helyszíni szemle megtartását.”

83. § Az R5. 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (2) bekezdésében, 7. §-ában a „Különleges Szolgálat” 
szövegrész helyébe a „NAV Központi Hivatala” szöveg, a 8. § (2) bekezdésében a „Különleges Szolgálatnak” szövegrész
helyébe a „NAV Központi Hivatalának” szöveg lép.

8. A kényszerítõ eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló
31/2004. (VI. 19.) PM rendelet módosítása

84. § A kényszerítõ eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (VI. 19.) PM rendelet
(a továbbiakban: R6.) 6. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés a) pontjában említett felhívást érthetõen, hangosan, határozottan kell megtenni
annak közlésével, hogy a felhívó szolgálatban jár el. A polgári ruhában eljáró pénzügyõr a felhívás alkalmával azt is
közli, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tagjaként intézkedik.
(4) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés c) pontjában említett figyelmeztetést a szolgálati fegyver tüzelésre kész helyzetbe
tételével egyidejûleg jól hallhatóan, érthetõen és határozottan kell megtenni.”
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85. § Az R6. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sérült elsõsegélyben történõ részesítésénél, illetve azt követõen meg kell tenni a szükséges intézkedéseket
az esetleges újabb támadás megelõzésére, a sérült õrzésére, valamint a helyszín biztosítására az elöljáró, a vezetõ,
illetve a további intézkedésre jogosult rendõri szerv megérkezéséig.”

86. § Az R6. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Fegyverhasználatnak nem minõsülõ lövés leadása esetén a körülmények tisztázása, valamint a lõfegyver tûzkész
állapotba helyezésének és a lövés leadásának jogszerûségével kapcsolatban az érintett szerv vezetõje köteles a NAV tv. 
50. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.”

87. § (1) Az R6. 1. § (1) bekezdésében, 1. § (2) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó-
és Vámhivatal”, 1. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrségnél” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „vámszervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

(2) Az R6. 1. § (1) bekezdésében az „a VPtv. 10–20. §-ában” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 40–50. §-aiban” szöveg, 1. § (3) bekezdésében a „(VPtv. 8. § (1) bekezdés)” szövegrész 
helyébe a „[NAV tv. 38. § (1) bekezdés]” szöveg, 5. § (1) bekezdésében a „VPtv. 14. §” szövegrész helyébe a „NAV tv.
44. §-a” szöveg lép.

(3) Az R6. 7. § (3) bekezdésében a „parancsnokának” szövegrész helyébe a „vezetõjének” szöveg lép.

9. A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának
részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosítása

88. § A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes
szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. számú melléklet 7. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–3. és 5. pontjaiban meghatározott adattartalommal és határidõre
– a rendelet 2. § (4) bekezdés g) pontja és (7) bekezdés f) pontja szerinti ellenõrzés céljára – az összesített adatokról
részletes kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az adatokat az állami adóhatóság adatállományának aktuális
állapota alapján a munkáltató székhelye szerinti regionális bontásban (külön-külön a Közép-magyarországi régióba
és a többi régióba tartozó munkáltatók szerinti csoportosításban) kártyatulajdonosonként – személyazonosításra
alkalmas módon – tételesen tartalmazza. A kimutatás a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek
Adóigazgatósága illetékességébe tartozó munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba,
vagy a konvergencia régiókba soroltan tartalmazza. Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra,
annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi aktus által ellenõrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében
az állami adóhatóságnál betekinthet. Az MPA kezelõje részére történõ összesített kimutatás átadását követõen az
átadáskori részletes állapotot az adóhatóság nem tárolja, az összesített kimutatásokat alátámasztó részletes kimutatás
(analitika) az adózói, adóhatósági javításokkal, továbbá az önellenõrzések, ellenõrzések adattartalmával az állami
adóhatóság által folyamatosan aktualizálásra, felülírásra kerül.”

89. § Az R7. 1. § (1) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalra és területi szerveire, a Kiemelt Adózók
Igazgatóságára” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerveire” szöveg, 5. § (1) bekezdés
a) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

10. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

90. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R8.) 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság illetékes regionális adó fõigazgatósága gazdálkodási
számlájára kell megfizetni banki átutalással vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain beszerezhetõ
készpénzátutalási megbízással. Az átutalási megbízás közlemény rovatába vagy a készpénzfizetési megbízáson
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a kérelmezõ adószámát, illetve adóazonosító jelét kötelezõ feltüntetni. Az igazgatóságok és gazdálkodási számláinak
részletes felsorolását jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

91. § Az R8. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § A díj a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján
gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.”

92. § Az R8. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

11. Az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott személyek õrzésének, kísérésének részletes
eljárási szabályairól szóló 11/2009. (IV. 29.) PM rendelet módosítása

93. § Az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott személyek õrzésének, kísérésének részletes eljárási szabályairól
szóló 11/2009. (IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott jogainak gyakorlása, kötelezettségének teljesítése vagy
valamely eljárási cselekménynek a foganatosítása érdekében a fenti intézkedések valamelyikével érintett személy
kísérése és fogdán kívüli õrzése szükséges, arról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedést elrendelõ nyomozó
hatósága, illetve a nyomozó hatóságának felkérése alapján – elõzetes egyeztetést követõen – a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal Járõr Igazgatósága gondoskodik.”

94. § Az R9. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a kísért személy vonatkozásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 44. § (1) bekezdésében foglalt
cselekmények valamelyikének veszélye fennáll, az intézkedés elrendelésére jogosult az érintett személlyel szemben
a fogdán kívüli õrzés és kísérés idejére bilincs alkalmazását rendeli el.”

12. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

95. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet
(a továbbiakban: R10.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A zárjegyek elõállíttatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek elõállítási költségének a zárjegyfelhasználókkal
való megfizettetését – a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) és e rendeletben foglaltak szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt
Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága (a továbbiakban: KAVIG) végzi.”

96. § (1) Az R10. 1. § (4) és (6) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe
a „KAVIG-nak” szöveg, 1. § (5) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében,
5. § (7) és (11) bekezdésben, 6. § (2), (4)–(6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében,
9. § (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés d) pontjában, 13. § (2) bekezdés d) pontjában, 16. § (5) bekezdésében, 16/B. §
(1) és (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg lép.

(2) Az R10. 5. § (1) bekezdésében az „a regionális ellenõrzési központ” szövegrész helyébe az „az alsó fokú vámszerv”
szöveg lép. 

(3) Az R10. 5. § (2) és (10) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe 
a „KAVIG-hoz” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „Hivatalba” szövegrész helyébe a „KAVIG-hoz” szöveg lép. 

(4) Az R10. 7. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „KAVIG” szöveg, a „hatósági felügyeletet ellátó vám-
és pénzügyõri hivatal” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg lép.

(5) Az R10. 7. § (5) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16/C. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám-
és pénzügyõri hivatalnak” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervnek” szöveg, 7. § (7) bekezdésében,
9. § (2), (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés d) pontjában, 14. §
(5)–(6) bekezdésében, 16/B. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 16/C. § (1), (2), (4)–(6) bekezdésében a „hatósági felügyeletet 
ellátó vám- és pénzügyõri hivatal” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg, 11. § (4) bekezdés
a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 16/B. § (3) bekezdésében a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri
hivatalhoz” szövegrész helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez” szöveg, 13. § (3) bekezdésében
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„a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalnál” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó
vámszervnél” szöveg lép. 

97. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 68–72. §, a 79. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2011. május 1-jén lépnek hatályba. 
(3) Ez a rendelet 2011. május 2-án hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez
„3. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez

Folyószámla feletti rendelkezés Bizonylat
(folyószámla mûveletek lebonyolításához)

Ügyfél VPID száma: ................................................
Adóazonosító szám: ..............................................
Hivatkozási szám: ...................................................   Lapszám: .............................. 

 Sor-
szám

 Módosítás 
típusa

 Eredeti 
és mód. adat

 Határozat, 
bevallás száma

 Számla
szám

 Dátum  Összeg  Jelleg

 1.   Eredeti      
   Módosított      

 2.   Eredeti      
   Módosított      

 3.   Eredeti      
   Módosított      

 4.   Eredeti      
   Módosított      

 5.   Eredeti      
   Módosított      

 6.   Eredeti      
   Módosított      

 7.   Eredeti      
   Módosított      

 8.   Eredeti      
   Módosított      

 9.   Eredeti      
   Módosított      

 10.   Eredeti      
   Módosított      

Kiállító cégszerû aláírása
.............................................................

  
Hatóság hivatalos feljegyzései!

Kiállítás kelte: 
.............................................................

Iktatószám: ...................................
..........................................................
Lekönyvelte

Kelte: ............................................
........................................................
Ellenõrizte
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Kitöltési útmutató

A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot akkor szükséges kitölteni, ha a folyószámlán lekönyvelt adatok és a
rendelkezésére álló bizonylatok alapján megállapított adatok eltérnek egymástól.

 Eredeti adat:  a folyószámlán szereplõ adatok  
 Módosított adat:  az eredeti adat hogyan szerepeljen  
 Módosítás típusai:  elõírás módosítása  EM
  elõírás törlése  ET
  új felvitel  U
  jóváírás pótlása  EJ
  banki adat módosítása  BM
  visszautalás pótlása  BV
  számlák között átvezetés  BÁ

Dátum:  eredeti adat: ami a folyószámlán található
ami okmányokkal igazolt helyes
adat

  módosított adat:  
Jelleg:  fizetési kötelezettség pénzforgalom
  elõírás: T befizetés: K
  jóváírás: K visszautalás: T

A módosítás típusainak értelmezése
EM terhelés módosítása (pl. határidõ – vámhatóság intézkedés esetén, összeg –, ha a határozattól eltérõ szerepel

a folyószámlán)
ET terhelés törlése (pl. nem jogszerû kivetés, dupla terhelés)
U folyószámláról hiányzó határozatok elõírása
EJ folyószámláról hiányzó jóváírás pótlása (az eredeti sort nem kell kitölteni), illetve módosítása
BM befizetési dátum módosítása, folyószámlán a befizetés nem szerepel (amennyiben a folyószámlán a befizetett

összeg nem található, az eredeti adat sorát nem kell kitölteni, a második sor kitöltése viszont kötelezõ)
BV  a folyószámláról hiányzó visszautalás pótlása
BÁ a befizetések számlák közötti átvezetésének pótlása (ha több számlára történt a befizetés átvezetése, akkor a

második érintett számlától kezdõdõen az eredeti adatra vonatkozó sort át kell húzni)
A folyószámlák összevezetését (jogelõd, jogutód vonatkozásában) külön kérelemmel kell kezdeményezni.
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó mellékleteket (pl. banki
bizonylatok, határozatok).
A Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot 1 példányban kell kitölteni.”
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2. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez
„13. számú melléklet a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelethez

Díjjegyzék
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértõi Intézete által végzett laboratóriumi 
vizsgálatok térítési díjairól

Sor-
szám

Mérés megnevezése Térítési díj

1.   Kekszek és édesipari termékek zsírtartalmának meghatározása 17 000 Ft
2.   Sajtok és túró zsírtartalmának meghatározása 12 300 Ft
3.   Nitrogén/fehérje tartalom meghatározása hús és húskészítményekbõl, édesipari

termékekbõl és egyéb mintákból
28 000 Ft

4.   Hús és húskészítmények zsírtartalmának meghatározása 18 200 Ft
5.   Nyersolajok és zsírok meghatározása 10 300 Ft
6.   Vaj zsírtartalmának meghatározása 8 300 Ft
7.   Szeszesitalok alkoholtartalmának meghatározása 5 800 Ft
8.   Borok alkoholtartalmának meghatározása 5 700 Ft
9.   Kekszek, édesipari termékek, takarmányok és egyéb élelmiszerek szárazanyag-tartalmának

meghatározása (homokkal)
6 700 Ft

10.   Sajtok és túró szárazanyag-tartalmának meghatározása 7 300 Ft
11.   Hús és hústermékek szárazanyag-tartalmának meghatározása 8 500 Ft
12.   Szeszesitalok és likõrök összes szárazextrakt-tartalmának gravimetrikus meghatározása 5 800 Ft
13.   Tejfehérje meghatározása tejcsokoládé mintákból (AOAC 939.02) 27 800 Ft
14.   Kekszek, édesipari termékek, fehér cukor, takarmányok és egyéb élelmiszerek

szárazanyag-tartalmának meghatározása (homok nélkül)
5 300 Ft

15.   A szárazanyag-tartalom meghatározása vákuum-szárítószekrényes módszer 22 900 Ft
16.   Szárazanyag-tartalom DMA sûrûségmérõvel 5 000 Ft
17.   Alkoholtartalom meghatározása hidrosztatikai mérleggel 6 000 Ft
18.   Sörvizsgálat 5 700 Ft
19.   Alkoholtartalom meghatározása vízgõzdesztillációval 5 300 Ft
20.   Refraktometriás mérés (folyékony és fél sûrû termékek) 9 200 Ft
21.   Refraktometriás mérés (sûrû, alkoholtartalmú és száraz termékek) 10 900 Ft
22.   Polarizáció meghatározása 9 600 Ft
23.   Hamutartalom meghatározása (minta elõkészítéssel) 9 500 Ft
24.   Hamutartalom meghatározása 7 000 Ft
25.   Kloridtartalom 8 400 Ft
26.   Illósavtartalom 4 900 Ft
27.   Összes savtartalom 5 400 Ft
28.   A keményítõtartalom és bomlástermékei meghatározása (enzimatikus módszer-UV

detektálás)
9 700 Ft

29.   A keményítõtartalom és bomlástermékei meghatározása (enzimatikus módszer-HPLC
detektálás)

16 200 Ft

30.   Fehérje izolátumok, lisztek (szója, rizs, egyéb) azonosító 25 500 Ft
31.   Keményítõtartalom meghatározása enzimatikus módszerrel állati takarmányokból 15 400 Ft
32.   Keményítõ kimutatás (jód-próba) 3 700 Ft
33.   Keményítõtartalom meghatározása. Ewers-féle polarimetriás módszer 12 300 Ft
34.   Akonitsav kimutatás 15 100 Ft
35.   Élelmiszerek mikroszkópos vizsgálata 16 400 Ft
36.   Hidroxiprolin-tartalom 12 500 Ft
37.   Nyersrost-tartalom 16 500 Ft
38.   Túlnyomás mérés 4 700 Ft
39.   Sûrûség meghatározása (DMA 5000) 6 600 Ft
40.   Szitaanalítzis 7 600 Ft
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Sor-
szám

Mérés megnevezése Térítési díj

41.   Szterintartalom meghatározás 12 300 Ft
42.   Nettó tömeg meghatározás 4 100 Ft
43.   Nettó tömeg meghatározás (mintaelõkészítéssel) 5 200 Ft
44.   5-hidroxi-metil-furfurol tartalom meghatározás 9 700 Ft
45.   Vékonyrétegkromatográfiás vizsgálat 4 900 Ft
46.   Hígitási próba 4 200 Ft
47.   Oldhatósági vizsgálat 4 300 Ft
48.   Fõzési idõ 4 600 Ft
49.   Redukálócukortartalom meghatározása (Luff-Schoorl módszer) 9 000 Ft
50.   Dextróz-egyenérték meghatározása 11 700 Ft
51.   Redukálócukortartalom meghatározása (Lane-Eynon módszer) 16 300 Ft
52.   Redukálócukortartalom meghatározása (Schoorl-Regenbogen módszer) 10 500 Ft
53.   Juhtejbõl, kecsketejbõl vagy bivalytejbõl, illetve juh-, kecske- vagy bivalytej keverékébõl

készített sajtokban található tehéntej és kazeinát kimutatására alkalmas referenciamódszer
(EUR-Lex 32001R0213)

182 400 Ft

54.   Szén illóanyagtartalmának meghatározása 7 200 Ft
55.   Folyáspont 7 600 Ft
56.   Lobbanáspont 9 800 Ft
57.   Sûrûségmérés DMA 4500 5 200 Ft
58.   Viszkozitás 5 500 Ft
59.   Aerométeres sûrûség 8 000 Ft
60.   Benzin összetételének meghatározása (IROX) 8 100 Ft
61.   Elszappanosítási szám meghatározása 9 100 Ft
62.   Szulfáthamu 10 600 Ft
63.   CFPP 12 000 Ft
64.   Penetráció 48 400 Ft
65.   SY 124 kimutatás (olajlabor) 5 100 Ft
66.   Cseppenéspont 7 400 Ft
67.   Mechanikai szennyezõdés 9 800 Ft
68.   ASTM színszám 7 900 Ft
69.   Olajtartalom meghatározása oszlopkromatográfiával 58 200 Ft
70.   Olajtartalom meghatározása metil-etilketonnal 16 100 Ft
71.   XRF vizsgálat (elemtartalom) 8 700 Ft
72.   XRF vizsgálat (elempásztázás) 16 000 Ft
73.   XRF vizsgálat (kén, ólom – mennyiségi) 9 500 Ft
74.   Kéntartalom UV-fluoreszcenciás módszerrel 8 400 Ft
75.   Desztilláció 8 800 Ft
76.   Érzékszervi vizsgálat 4 700 Ft
77.   Nitrogén (ammónium és nitrát nitrogén) meghatározás 7 500 Ft
78.   Fluor meghatározása 12 600 Ft
79.   Felületaktív kationos/anionos/ kimutatása 4 000 Ft
80.   Felületaktív anyag emulzió stabilitása 4 000 Ft
81.   Felületaktív anyag mennyiségi meghatározása 5 700 Ft
82.   Felületi feszültség mérés 13 300 Ft
83.   Porcelánok vízfelvételi tényezõ 6 200 Ft
84.   Karbamid meghatározás 6 700 Ft
85.   C-vitamin kimutatása 3 900 Ft
86.   E-vitamin kimutatása 3 800 Ft
87.   Dohány kloroformos extrakció 5 100 Ft
88.   Elemösszetétel vizsgálat és feltárás 46 400 Ft
89.   pH meghatározás 8 600 Ft
90.   Komplexometria 4 800 Ft
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Sor-
szám

Mérés megnevezése Térítési díj

91.   Csapadékképzõdésen alapuló titrálás 5 200 Ft
92.   Permanganomertia 5 400 Ft
93.   Jodometria 4 800 Ft
94.   Papíripari rostok minõségi meghatározása 22 300 Ft
95.   Rostelemzés/Papíripari rostok mennyiségi meghatározása 16 300 Ft
96.   Vastaságmérés rétegenként 20 600 Ft
97.   Többrétegû papír és karton réteg összeállítási módjának meghaározása 3 500 Ft
98.   Papír és karton hamutartalmának meghatározása 20 900 Ft
99.   Repesztõ-nyomás meghatározása 108 000 Ft

100.   Négyzetmétertömeg meghatározása mérésenként 7 800 Ft
101.   Textiltermékek érzékszervi vizsgálata I./pizsama, szoknya, ruha, alsónemû, szövet, kelme,

függöny/
3 800 Ft

102.   Textiltermékek érzékszervi vizsgálata II./kabát/ 4 000 Ft
103.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása, vágott/végtelen

szálarány meghatározása kézi szétválasztás módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM
rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet/

4 900 Ft

104.   Textíliák nyersanyag összetételének meghatározása. Szálasanyagok felismerése 5 600 Ft
105.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás

módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
2. módszer/

7 200 Ft

106.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás
módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
3. módszer/

7 600 Ft

107.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás
módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
4. módszer/

6 600 Ft

108.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás
módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
7. módszer/

7 000 Ft

109.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás
módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
8. módszer/

7 300 Ft

110.   Textiltermékek nyersanyag-összetételének mennyiségi meghatározása kémiai szétválasztás
módszerével a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 72/2007. (VIII. 9.) GKM rendelet 
15. módszer/

7 100 Ft

111.   Mikroszkópos vizsgálat 15 000 Ft
112.   Fajlagos tömeg meghatározása 3 800 Ft
113.   Lábbeli érzékszervi vizsgálata 4 000 Ft
114.   Lábbeli vízhatlanságának meghatározása 5 100 Ft
115.   Lábbeli talp és felsõrész anyagának minõségi azonosítása  4 000 Ft
116.   Lábbeli felsõrész és/vagy talp alkotó anyagainak mennyiségi meghatározása 4 800 Ft
117.   Dohányok és dohánygyártmányok nedvességtartalma 18 300 Ft
118.   Dohánygyártmányok vágatszélességének meghatározása 11 900 Ft
119.   Rizsszemek mikroszkopós viszgálata, hosszúságmérés 5 100 Ft
120.   Denaturált szesz dietilkarbonát tartalmának meghatározása 7 400 Ft
121.   Denaturált szesz etil-terc-butil-éter tartalmának meghatározása 7 400 Ft
122.   Denaturált szesz izopropanol és terc-butanol tartalmának meghatározása 8 000 Ft
123.   Denaturált szesz metil-etil-keton tartalmának meghatározása 8 000 Ft
124.   Denaturált szesz metil-etil-keton és metil-izobutil keton tartalmának meghatározása 7 400 Ft
125.   Denaturálószerek (izopropanol és terc-butanol) meghatározása hamisított szeszesitalokból 8 000 Ft
126.   Denaturálószerek (metil-etil-keton) meghatározása hamisított szeszesitalokból 8 000 Ft
127.   Szeszesitalok illóanyag- és metanoltartalmának meghatározása 8 900 Ft
128.   Kozmaolaj és denaturálószerek kimutatása alkoholtermékekbõl 6 600 Ft
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Sor-
szám

Mérés megnevezése Térítési díj

129.   Zsírsavmetilészterek meghatározása középpárlatokban LC/GC technikával az MSZ EN
14331:2004 magyar szabvány alapján

8 500 Ft

130.   Zsíradékok zsírsavösszetételének meghatározása gázkromatográfiás vizsgálattal az MSZ
19928-86:1987 magyar szabvány alapján elõállított zsírsavmetilészterekbõl

7 000 Ft

131.   Zsíradékok tejzsírtartalmának meghatározása a 4154/87 EGK rendelet szerint
gázkromatográfiás vizsgálattal az MSZ 19928-86:1987 magyar szabvány alapján elõállított
zsírsavmetilészterekbõl

22 800 Ft

132.   Tejzsírtartalom meghatározása CaviezelâBüchi) módszerrel az élelmiszertermékekbõl
extrahált szabad zsírsavakból

14 200 Ft

133.   Szerves vegyületek kvantitatív elemzése gázkromatográfiás vizsgálattal 8 000 Ft
134.   Nikotin kvantatív elemzése dohánytermékekbõl gázkromatográfiás vizsgálattal 8 000 Ft
135.   Szerves vegyületek kvalitatív elemzése gázkromatográfiás-tömegspektrometriás

vizsgálattal
16 700 Ft

136.   Szerves vegyületek gõztéranalízise gázkromatográfiás-tömegspektrometriás vizsgálattal 17 000 Ft
137.   Direkt-MS: Szerves vegyületek kvalitatív elemzése tömegspektrometriás vizsgálattal 17 400 Ft
138.   Kakaó, koffein vizsgálat 7 600 Ft
139.   Cukrok(Fr,Gl,Szach,Ma,La,stb.) és glicerin vizsgálatok aminos oszlopon 7 100 Ft
140.   Mono- di- oligó- és poliszacharidok, glikolok és etilalkohol hagyományos oszlopon mérve 6 800 Ft
141.   Bitrex vizsgálat 7 400 Ft
142.   Dietilftalát vizsgálat 7 000 Ft
143.   SY 124 vizsgálata 6 300 Ft
144.   Szervessavak vizsgálata 7 700 Ft
145.   Vízoldható vitaminok vizsgálata 7 600 Ft
146.   Édesítõszerek vizsgálata 7 900 Ft
147.   FT-IR FAME gázolajból nem akkreditált 4 000 Ft
148.   FT-IR FAME akkreditált gázolajból 5 800 Ft
149.   FT-IR folyékony minták vizsgálata mintaváltóval egyszerû 4 400 Ft
150.   FT-IR folyékony minták vizsgálata mintaváltóval bonyolult 6 400 Ft
151.   FT-IR folyékony minták vizsgálata H-ATR egységgel 4 300 Ft
152.   FT-IR folyékony minták vizsgálata H-ATR egységgel bonyolult 6 300 Ft
153.   FT-IR folyékony minták vizsgálata küvettában 4 500 Ft
154.   FT-IR szilárd minták vizsgálata KBr pasztillában 4 700 Ft
155.   FT-IR szilárd minták vizsgálata gyémántcellában 4 800 Ft
156.   UV-VIS spektrum készítése 5 700 Ft
157.   Termoanalízis 600 C-ig 24 200 Ft
158.   Termoanalízis 1200 C-ig 24 900 Ft
159.   FT-NIR vizsgálat 13 000 Ft
160.   Folyékony ásványolajtermékek. A szénhidrogéncsoport összetétel meghatározása.

Fluoreszcensindikátor-adszorpciós módszer (FIA)
13 600 Ft

161.   Benzoltartalom meghatározása 7 600 Ft
162.   Ásványolajok elemzése gázkromatográfiás vizsgálattal 6 300 Ft
163.   E85 etanol tartalmának meghatározása 6 700 Ft
164.   13C/12C izotóp meghatározás GC/C-vel alkoholokból 31 500 Ft
165.   13C/12C izotóp meghatározás EA-val cukrokból 34 300 Ft
166.   13C/12C izotóp meghatározás EA-val mézekbõl 39 900 Ft
167.   Marhahús genomiális vizsgálata 227 900 Ft
168.   Alkohol SNIFNMR mérése 67 700 Ft
169.   Ecetminták SNIFNMR mérése 89 700 Ft
170.   Víztartalom 9 800 Ft
171.  Gõznyomás 6 200 Ft
172.  Olajmagvak olajtartalmának meghatározása 8 700 Ft

”
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3. melléklet a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelethez
„3. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

NAV adó fõigazgatóság számlaszám

 Regionális adó fõigazgatóságok  
  NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága  10032000-00289995-00000000
  NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága  10027006-00289988-00000000
  NAV Észak-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága  10044001-00290005-00000000
  NAV Dél-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósága  10028007-00289964-00000000
  NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága  10033001-00289957-00000000
  NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága  10029008-00289940-00000000
  NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága  10024003-00289971-00000000

„

A nemzetgazdasági miniszter 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelete
a vámmentes vámkezelésre jogosultak körérõl

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i), j) és n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § (1) Az oktatási, tudományos és kulturális jellegû tárgyak behozataláról szóló, Lake Success-ben, 1950. november 22-én
kelt és az 1979. évi 12. tvr.-rel kihirdetett megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján az intézmények vagy
szervezetek számára az egyes oktatási, tudományos és kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan a vámmentes
vámkezelésre jogosító engedélyt kérelemre – a feladatkör szerint érintett miniszter véleményének kikérése után –
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága határozat formájában
adja ki.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága adja ki – a feladatkör szerint
érintett miniszter véleményének kikérése után – a vámmentes vámkezelésre jogosító engedélyt a vámmentességek
közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: vámmentességi
rendelet) XI. fejezetének 43. cikke alapján a vámmentességi rendelet II. számú mellékletének 3. oszlopában
meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára az egyes oktatási, tudományos és
kulturális rendeltetési anyagokra vonatkozóan, továbbá a vámmentességi rendelet XI. fejezetének 44. cikkében,
a XII. fejezet 53. cikkében, a XIV. fejezet 57. cikkében, a XV. fejezet 59. cikkében, a XVII. fejezet 61., 67. és 68. cikkeiben,
továbbá a XIX. fejezet 82. cikkében foglaltak alapján azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint
laboratóriumoknak, amelyek a tevékenységi körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott célú
felhasználásra szánt árukat hoznak be a vámmentességi rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

2. § Az engedélyt külön kérelem nélkül megadottnak kell tekinteni:
a) a Megállapodás alapján alanyi vámmentességgel rendelkezõ azon intézménynek, illetve szervezetnek az

esetében, amelynek az engedélye a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 75. §-a
(1) bekezdésének k) pontja értelmében hatályát veszti,

b) annak az intézménynek, vagy laboratóriumnak az esetében, amely harmadik országból szövettípus, vércsoport
meghatározására szolgáló reagenst, valamint emberi eredetû gyógyászati anyagot hoz be kizárólag orvosi vagy
tudományos célú felhasználásra

és szerepel a 2004. május 1-jei állapotnak megfelelõ, a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett listán.
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3. § Ez a rendelet a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i, 1186/2009/EK
tanácsi rendelet 43. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben
vagy a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

5. §  Hatályát veszti a vámmentes vámkezelésre jogosultak körérõl szóló 26/2004. (IV. 28.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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