
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2011. október 7., péntek

Tar ta lom jegy zék

2011. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 29355

200/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról 29356

201/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 29356

202/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás
tilalma alóli mentesítésérõl 29357

203/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás
tilalma alóli mentesítésérõl 29360

204/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A gépjármû utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak
a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl 29364

205/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma 
alóli mentesítésérõl 29366

206/2011. (X. 7.) Korm. 
rendelet

A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak
a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl 29370

15/2011. (X. 7.) PSZÁF 
rendelet

A Kártalanítási Számla kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségérõl 29376

16/2011. (X. 7.) PSZÁF 
rendelet

A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl 
és adatszolgáltatási kötelezettségérõl 29388

34/2011. (X. 7.) BM 
rendelet

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM
rendelet módosításáról 29410

52/2011. (X. 7.) NFM 
rendelet

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és
a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint
az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.)
NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak
képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról 29450

233/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Bírák felmentésérõl, bírák kinevezésérõl 29453

234/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Bírák kinevezésérõl 29454

235/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésrõl 29454

236/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 29455
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237/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 29455

238/2011. (X. 7.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 29456

1328/2011. (X. 7.) Korm. 
határozat

A Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális
Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról 29457

1329/2011. (X. 7.) Korm. 
határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 29458

84/2011. (X. 7.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a
vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös képviseletrõl szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról 29464

85/2011. (X. 7.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására
adott felhatalmazásról 29465

26/2011. (X. 7.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között
a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló
192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl 29465

27/2011. (X. 7.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 
az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza 
és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice)
szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl 29466
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II. Törvények

2011. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*

1. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(2) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás

becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot, az ajánlatkérõ a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett

legalább három ajánlattevõnek köteles egyidejûleg, közvetlenül írásbeli – a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat

tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérõ köteles olyan gazdasági szereplõk részére ajánlattételi

felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minõsülnek, és amelyek a szerzõdés teljesítésére való

alkalmasság feltételeit megítélése szerint feltehetõleg teljesíteni tudják. Ilyen esetben az ajánlattételi határidõ

minimális idõtartama a felhívás megküldésétõl számított tizenöt nap.”

2. § A Kbt. a következõ 403/E. §-sal egészül ki:

„403/E. § E törvénynek a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi

CXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 251. § (2) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követõen

megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. október 3-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 200/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelõssége körében mûködteti a társadalmi

párbeszéd makroszintû fórumát és gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal összefüggõ,

törvényben meghatározott feladatok ellátásáról.”

2. § (1) Az R. 81. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelõssége körében)

„b) összehangolja – a makroszintû társadalmi párbeszéd vonatkozásában a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszterrel egyeztetve – a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos

tevékenységét,”

(2) Az R. 81. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„m) mûködteti az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsot és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi

Tanácsát.”

3. § Hatályát veszti az R. 81. § (3) bekezdés a) pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 201/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 10. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A MÁÉRT szakbizottságai évente elõzetes javaslatot tesznek az Alapból nyújtható támogatások céljaira,

prioritásaira, valamint a támogatás elveire. A szakbizottságok javaslataikat a helyettes államtitkárnak küldik meg, aki

azokat továbbítja a Bizottságnak és a Kollégiumnak.”

29356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 116. szám



2. § Az R. 22. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatási szerzõdéshez csatolni kell)

„e) a támogatás kedvezményezettjének a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatója által is ellenjegyzett nyilatkozatát

arról, hogy amennyiben az Alapkezelõ él az elállás jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást

a kedvezményezett határidõben nem fizeti vissza, úgy az Alapkezelõ követelését a támogatás kedvezményezettje által

pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levéllel, a fizetési

számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál érvényesítheti, valamint”

3. § Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A határon túli támogatások, továbbá az utófinanszírozásban részesülõ belföldi kedvezményezett esetén

a támogató eltekinthet a 22. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott biztosítékadási kötelezettségtõl.”

4. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásrész terhére a Bizottság az Alapkezelõ vezérigazgatójának

– a helyettes államtitkár által véleményezett – döntés-elõkészítése alapján döntést hoz a jogosult személyek és

szervezetek pályázati rendszeren kívüli támogatásban részesítésérõl.”

5. § Az R. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § A 22. § a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.)

Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2011. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított

(3)–(5) bekezdését a Mód.r. hatálybalépését megelõzõen benyújtott nyilvános pályázatok és egyedi kérelmek alapján

a Mód.r. hatálybalépését követõen megkötésre kerülõ támogatási szerzõdések vonatkozásában is alkalmazni kell.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a

hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A (4) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 22. § (6) bekezdése.

(4) Az R. 4. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(5) Az R. 8. § (3) bekezdésében a „jogkört” szövegrész helyébe a „jogokat” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 202/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. áru: termék vagy szolgáltatás, ideértve a közbensõ termékeket és a részszolgáltatásokat, valamint a végtermékeket

és a végsõ szolgáltatásokat, kivéve a forgalmazást és a bérleti szolgáltatásokat;

2. egyoldalú szakosítási megállapodás: azonos érintett árupiacon tevékenykedõ vállalkozások közötti olyan

megállapodás, amelynek értelmében a megállapodásban részt vevõ egyik vállalkozás vállalja, hogy részben vagy

teljesen megszünteti egyes áruk elõállítását, vagy tartózkodik ezen áruk elõállításától, és ezeket az árukat
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a megállapodásban részt vevõ másik vállalkozástól szerzi be, amely utóbbi vállalkozás vállalja ezen áruk elõállítását és

szállítását;

3. elõállítás: termék gyártása vagy szolgáltatás elõkészítése, ideértve az alvállalkozás útján végzett elõállítást is;

4. érintett piac: azon érintett áru- vagy földrajzi piac, amelyhez a szakosítási megállapodás keretében elõállított áru

tartozik, valamint ezen felül – ha a szakosítási megállapodás keretében elõállított áru olyan közbensõ áru, amelyet

a megállapodásban részt vevõ egy vagy több vállalkozás részben vagy egészében nyersanyagként használ fel egyes,

a termelési-értékesítési láncban lejjebb lévõ, a szakosítási megállapodásban részt vevõ vállalkozások által a piacon

értékesített áru (a továbbiakban: downstream áru) elõállításához – azon érintett áru- vagy földrajzi piac, amelyhez

a downstream áru tartozik;

5. forgalmazás: áru értékesítése, ideértve a termék eladását és a szolgáltatás nyújtását;

6. kapcsolt vállalkozás: olyan vállalkozás,

a) amelyben a szakosítási megállapodásban részt vevõ vállalkozás közvetlenül vagy közvetve

aa) rendelkezik a szavazati jogok több mint felével,

ab) jogosult a felügyelõ, ellenõrzõ, vagy irányító szerv, vagy a vállalkozás képviseletére jogosult szerv tagjai

több mint felének kinevezésére, vagy

ac) jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b) amely a szakosítási megállapodásban részt vevõ vállalkozások közül valamelyik tekintetében közvetlenül vagy

közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

c) amely tekintetében a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal

vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d) amelyben a szakosítási megállapodásban részt vevõ valamely vállalkozás az a), b) vagy c) pontban említett

vállalkozások egyikével vagy közülük többel, illetve az utóbbi vállalkozások közül kettõ vagy több együttesen

az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

e) amelyben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel együttesen rendelkeznek

ea) a szakosítási megállapodásban részt vevõ vállalkozások vagy azoknak az a)–d) pontban említett kapcsolt

vállalkozásai, vagy

eb) a szakosítási megállapodásban részt vevõ egy vagy több vállalkozás vagy azoknak az a)–d) pontban említett

egy vagy több kapcsolt vállalkozása, valamint egy vagy több harmadik fél;

7. kizárólagos beszerzési kötelezettség: olyan kötelezettség, amely alapján a megállapodás keretében elõállított árut

csak attól a megállapodásban részt vevõ vállalkozástól lehet megvásárolni, amelyik vállalja annak szállítását;

8. kizárólagos szállítási kötelezettség: olyan kötelezettség, amely alapján a megállapodás keretében elõállított árut a

megállapodásban részt vevõ vállalkozáson kívül más versenytárs vállalkozásnak nem lehet szállítani;

9. know-how: a vállalkozás tapasztalataiból eredõ és kipróbált, iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló olyan gyakorlati

ismeret vagy azok olyan együttese,

a) amely széles körben nem ismert, illetve könnyen nem hozzáférhetõ,

b) a szerzõdés szerinti áru elõállításához vagy forgalmazásához jelentõs és hasznos, továbbá

c) amelyrõl az a) és b) pontban foglalt ismérvek megállapítását lehetõvé tevõ kellõen átfogó ismertetés

rendelkezésre áll;

10. kölcsönös szakosítási megállapodás: azonos érintett árupiacon tevékenykedõ vállalkozások közötti olyan

megállapodás, amelynek értelmében a megállapodásban részt vevõ legalább két vállalkozás kölcsönösen vállalja,

hogy részben vagy teljesen megszünteti egyes, egymástól különbözõ áruk elõállítását, vagy tartózkodik ezen áruk

elõállításától, és ezeket az árukat valamely olyan, a megállapodásban részt vevõ másik vállalkozástól szerzi be, amelyik

vállalja ezen áruk elõállítását és szállítását;

11. közös elõállítási megállapodás: olyan megállapodás, amelynek értelmében a megállapodásban részt vevõ két vagy

több vállalkozás vállalja, hogy egyes árukat közösen állít elõ;

12. közös forgalmazás:

a) az áru közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás útján végzett forgalmazása, vagy

b) a megállapodásban részt nem vevõ, nem versenytárs forgalmazó megbízása közösen – akár kizárólagos, akár nem

kizárólagos joggal – az áru forgalmazásával;

13. lehetséges versenytárs: olyan vállalkozás, amely a szakosítási megállapodás hiányában, valós alapokon és nem

pusztán elméleti lehetõségként, a relatív árak kismértékû, de tartós emelkedése esetén valószínûsíthetõen legfeljebb

három éven belül vállalná az érintett piacra lépéshez szükséges további beruházásokat vagy más szükséges váltási

költségeket;
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14. megállapodás: vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a Tpvt. 11. §

(1) bekezdése szerinti szervezeteknek a döntése;

15. szakosítási megállapodás: az egyoldalú szakosítási megállapodás, a kölcsönös szakosítási megállapodás, továbbá

a közös elõállítási megállapodás;

16. szellemi tulajdonjog: az iparjogvédelmi jogok, a szerzõi jog és a szerzõi joggal szomszédos jogok, valamint

a know-how;

17. szolgáltatás elõkészítése: a vevõk számára történõ szolgáltatásnyújtást megelõzõen végzett tevékenységek;

18. tényleges versenytárs: ugyanazon érintett piacon tevékenységet folytató vállalkozás;

19. vállalkozás, megállapodásban részt vevõ vállalkozás: a szakosítási megállapodásban részt vevõ vállalkozás, továbbá

annak kapcsolt vállalkozása;

20. versenytárs: a tényleges vagy lehetséges versenytárs.

2. Mentesülés

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel,

a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – a versenykorlátozást tartalmazó szakosítási

megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés kiterjed a szellemi tulajdonjogok egy vagy több, a megállapodásban részt vevõ

vállalkozás részére történõ átruházására vagy hasznosításának engedélyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmazó

szakosítási megállapodásra, feltéve, hogy az ilyen rendelkezés nem az érintett megállapodás elsõdleges tárgyát

képezi, valamint az érintett megállapodás végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik, és ahhoz szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés kiterjed arra a szakosítási megállapodásra, amelynek révén a megállapodásban

részt vevõ vállalkozások

a) kizárólagos beszerzési vagy szállítási kötelezettséget vállalnak, vagy

b) nem egymástól függetlenül értékesítik a megállapodás keretében elõállított árukat, hanem közösen

forgalmazzák azokat.

3. A piaci részesedési küszöbre vonatkozó szabályok

3. § A 2. § szerinti mentesülés akkor alkalmazható, ha a megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci

részesedése egyik érintett piacon sem haladja meg a 20%-ot.

4. § (1) A piaci részesedést a piaci eladások értékére vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci eladási értékekre

vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, az érintett vállalkozás piaci részesedését más megbízható piaci információn

– beleértve a piaci értékesítés mennyiségét – alapuló becslések alapján kell meghatározni.

(2) A piaci részesedést az elõzõ naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

5. § (1) Ha a megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése kezdetben kevesebb mint 20%, ám az

késõbb e fölé, de legfeljebb 25%-ig emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 20%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ

alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni két egymást követõ naptári évben továbbra is alkalmazható.

(2) Ha a megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése kezdetben kevesebb mint 20%, ám az

késõbb 25% fölé emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 25%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ

átlépésének naptári éve utáni egy naptári évig továbbra is alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet együttesen olyan módon alkalmazni, hogy annak

idõtartama a két naptári évet meghaladja.

(4) A piaci részesedési küszöb alkalmazása szempontjából az 1. § 6. pont e) alpontjában említett vállalkozások piaci

részesedését az 1. § 6. pont a) alpontjában felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel rendelkezõ vállalkozások között

egyenlõ arányban kell felosztani.
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4. Nem mentesülõ megállapodások

6. § A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható arra a szakosítási megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy

közvetetten, önmagában vagy más, a megállapodásban részt vevõ vállalkozások ellenõrzése alatt álló tényezõkkel

együtt

a) az árak rögzítése az áruk a megállapodásban nem részes vállalkozás részére történõ értékesítése tekintetében,

kivéve a közös forgalmazás keretében a közvetlen vevõkkel szembeni árakat;

b) az elõállítás vagy az értékesítés korlátozása, kivéve

ba) az egyoldalú vagy kölcsönös szakosítási megállapodás keretében áruk megállapodás szerinti

mennyiségére vonatkozó rendelkezéseket, illetve a kapacitás és az elõállítási mennyiség közös elõállítási

megállapodás keretében történõ megállapítását, valamint

bb) a közös forgalmazás keretében az értékesítési célok meghatározását;

c) a piac vagy a vevõkör felosztása.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelõzõen már hatályba lépett azon megállapodások, amelyek megfelelnek az

e rendelet hatályba lépését megelõzõen hatályos, a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak

a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló jogszabályi elõírásoknak, a rendelet hatályba lépését követõen

egy évig továbbra is mentesülnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(3) Hatályát veszti a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ

mentesítésérõl szóló 53/2002. (III. 26.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. bruttó biztosítási díj: a biztosítás megvásárlójának számlázott díj;

2. együttbiztosítási társulás: a biztosítók által közvetlenül, alkuszon vagy ügynökön keresztül létrehozott csoport

– kivéve a biztosításjegyzési piacon létrejött olyan együttbiztosítási megállapodást, amelyben egy adott kockázat egy

bizonyos részét a vezetõ biztosító fedezi, a fennmaradó részt pedig az arra felkért társbiztosító –, amely

a) a kockázatok meghatározott csoportjára vonatkozó biztosítási szerzõdéseknek valamennyi részt vevõ nevében és

számlájára történõ megkötésében állapodik meg, vagy

b) a biztosítók egyikét, közös alkuszt vagy közösen e célra létrehozott testületet meghatározott kockázati csoport

biztosításának nevében és javára való megkötésével és lebonyolításával bíz meg;

3. együtt-viszontbiztosítási társulás: a biztosítók által közvetlenül, alkuszon vagy ügynökön keresztül létrehozott

csoport – kivéve a biztosításjegyzési piacon létrejött olyan együttbiztosítási megállapodást, amelyben egy adott
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kockázat egy bizonyos részét a vezetõ biztosító fedezi, a fennmaradó részt pedig az arra felkért társbiztosító –,

amelynek célja

a) a kockázatok meghatározott csoportja tekintetében vállalt valamennyi kötelezettségüknek vagy kötelezettségeik

egy részének kölcsönös viszontbiztosítása, vagy

b) esetenként az ugyanilyen kockázatcsoport viszontbiztosításának valamennyi résztvevõ nevében és javára

történõ elfogadása;

4. kapcsolt vállalkozás: olyan vállalkozás,

a) amelyben a megállapodásban részt vevõ vállalkozás közvetlenül vagy közvetve

aa) rendelkezik a szavazati jogok több mint felével,

ab) jogosult a felügyelõ, ellenõrzõ, vagy irányító szerv, vagy a vállalkozás képviseletére jogosult szerv tagjai

több mint felének kinevezésére, vagy

ac) jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b) amely a megállapodásban részt vevõ vállalkozások közül valamelyik tekintetében közvetlenül vagy közvetve az

a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

c) amely tekintetében a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal

vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d) amelyben a megállapodásban részt vevõ valamely vállalkozás az a), b) vagy c) pontban említett vállalkozások

egyikével vagy közülük többel, illetve az utóbbi vállalkozások közül kettõ vagy több együttesen az a) pontban

felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

e) amelyben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel együttesen rendelkeznek

ea) a megállapodásban részt vevõ vállalkozások vagy azoknak az a)–d) pontban említett kapcsolt vállalkozásai,

vagy

eb) a megállapodásban részt vevõ egy vagy több vállalkozás vagy azoknak az a)–d) pontban említett egy vagy

több kapcsolt vállalkozása, valamint egy vagy több harmadik fél;

5. megállapodás: vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a Tpvt. 11. § (1) bekezdése

szerinti szervezeteknek a döntése;

6. részt vevõ vállalkozás: a megállapodásban részt vevõ vállalkozás és annak kapcsolt vállalkozásai;

7. újszerû kockázat:

a) korábban nem létezõ kockázat, amely már létezõ biztosítási termék kiterjesztésének, továbbfejlesztésének vagy

helyettesítésének nem minõsülõ új biztosítási termék kidolgozását teszi szükségessé, illetve

b) kivételes esetben olyan kockázat, amelynek természete olyan jelentõs mértékben megváltozott, hogy

lehetetlenné teszi a biztosításához szükséges biztosításjegyzési kapacitás megállapítását.

2. Közös összesítések, táblázatok és felmérések mentesülése

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel,

a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – mentesül a gazdasági versenyt korlátozó

megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában meghatározott tilalom alól a két vagy több, biztosítási tevékenységet

folytató vállalkozás között létrejött megállapodás, ha annak tárgya

a) meghatározott múltbéli kockázat biztosítása átlagos költségének kiszámítása (a továbbiakban: összesítés) vagy

– tõkefelhalmozást magában foglaló biztosítások vonatkozásában – halandósági táblázatok, illetve betegségek,

balesetek és rokkantság gyakoriságára vonatkozó táblázatok (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: táblázatok)

készítésének céljából szükséges adatok közös összegzése és terjesztése, vagy

b) felmérések közös készítése az érdekelt vállalkozásokat érintõ általános külsõ körülmények valószínû hatásáról,

vagy a meghatározott kockázatokra vagy kockázattípusokra vonatkozó jövõbeni biztosítási események

gyakorisága és mértéke vagy a különbözõ típusú befektetések jövedelmezõsége vonatkozásában

(a továbbiakban: felmérések), valamint e felmérések eredményeinek terjesztése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés feltétele, hogy az összesítések, táblázatok vagy felmérések, illetve azok

eredményei

a) az érintett biztosítók vagy biztosítottak egyikét se tegyék azonosíthatóvá;

b) összegzésük és terjesztésük során kifejezett utalás történjen arra, hogy nem kötelezõ jellegûek;

c) ne utaljanak a bruttó biztosítási díj mértékére;
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d) méltányos feltételekkel és áron, bármiféle megkülönböztetés nélkül hozzáférhetõek legyenek minden olyan

biztosító számára – ideértve azokat a biztosítókat is, amelyek nem tevékenykednek azon a földrajzi vagy

árupiacon, amelyre az összesítések, a táblázatok vagy a felmérések eredményei vonatkoznak –, amely egy

példányt igényel belõlük; valamint

e) méltányos feltételekkel és áron, bármiféle megkülönböztetés nélkül hozzáférhetõek legyenek a hozzáférést

meghatározott feltételek mellett, indokolt okból igénylõ fogyasztói szervezetek vagy üzletfelek szervezetei

számára, kivéve, ha bizalmas kezelésük közbiztonság okokból indokolt.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesülés feltétele továbbá, hogy az összesítések vagy táblázatok készítéséhez

szükséges adatok közös összegzése és terjesztése

a) statisztikailag kezelhetõ sokaság létrehozásához elegendõ számú azonos vagy összehasonlítható kockázatokra

vonatkozó, több biztosítási évet felölelõ megfigyelési idõszak során gyûjtött adatokon alapuljon, amelyek alapján

különösen a következõ számadatok nyerhetõek:

aa) a biztosítási események száma az említett idõszakban,

ab) a biztosított egyéni kockázatok száma a választott megfigyelési idõszak minden egyes biztosítási évében,

ac) az említett idõszak során bekövetkezett biztosítási eseményekre tekintettel kifizetett vagy kifizetendõ teljes

összeg,

ad) a biztosított tõke teljes összege a választott megfigyelési idõszak minden egyes biztosítási évében;

b) a rendelkezésre álló statisztikai adatok biztosításmatematikai szempontból megfelelõ részletességû lebontását

tartalmazza; valamint

c) nem tartalmazza a biztonsági pótlékokat, tartalékokból származó jövedelmet, igazgatási vagy kereskedelmi

költségeket, adók vagy járulékok elemeit, és figyelmen kívül hagyja a befektetésekbõl származó bevételt és az

elõre látható nyereséget.

3. § A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható arra a megállapodásra, amelyben a részt vevõ vállalkozások a 2. §

(1) bekezdés a) pontja szerinti összesítések vagy táblázatok, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felmérések

kizárólagos alkalmazásában egyeznek meg, vagy arra kötelezik magukat vagy más vállalkozásokat.

3. Meghatározott típusú kockázatok együttbiztosításának mentesülése

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel,

a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – mentesül a gazdasági versenyt korlátozó

megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában meghatározott tilalom alól az a megállapodás, amelyek a biztosítási

ágazatban mûködõ két vagy több vállalkozás között, meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítás vagy

együtt-viszontbiztosítás formájában történõ együttes biztosítása céljából jöttek létre biztosítókból, vagy biztosítókból

és viszont-biztosítókból álló társulások létrehozására és mûködtetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás akkor mentesül, ha

a) a megállapodásban részt vevõ valamennyi vállalkozásnak joga van arra, hogy megfelelõ felmondási idõvel

jogkövetkezmények nélkül kiléphessen a társulásból;

b) a társulás szabályai nem kötelezik a társulásban részt vevõ egyik vállalkozást sem arra, hogy a társulás által

biztosított kockázatok bármelyikét teljes egészében vagy részben a társuláson keresztül biztosítsa vagy

viszontbiztosítsa, illetve nem korlátozzák a társulásban részt vevõ egyik vállalkozást sem abban, hogy a társulás

által biztosított kockázatok bármelyikét teljes egészében vagy részben a társuláson kívül biztosítsa vagy

viszontbiztosítsa;

c) a társulás szabályai nem korlátozzák a társulás vagy a részt vevõ vállalkozások arra irányuló tevékenységét, hogy

meghatározott földrajzi területen elõforduló kockázatokat biztosítsanak vagy viszontbiztosítsanak;

d) a megállapodás nem korlátozza a termelést vagy az értékesítést;

e) a megállapodás nem osztja fel a piacot vagy az ügyfeleket; valamint

f) az együtt-viszontbiztosítási társulásban részt vevõ vállalkozások nem állapodnak meg a közvetlen biztosításért

felszámításra kerülõ bruttó biztosítási díjakban.

5. § (1) A kizárólag újszerû kockázatok biztosítása céljából létrehozott együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulások

a 4. § alapján a társulás elsõ megalakításának idõpontjától számított három évig mentesülnek.
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(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulások a 4. § alapján akkor

mentesülnek, ha a társulásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése nem haladja meg

a) együttbiztosítási társulások esetében bármely érintett piac 20%-át, illetve

b) együtt-viszontbiztosítási társulások esetében bármely érintett piac 25%-át.

(3) A piaci részesedés kiszámításakor figyelembe kell venni

a) a megállapodásban részt vevõ vállalkozás piaci részesedését a szóban forgó társuláson belül;

b) a megállapodásban részt vevõ vállalkozás piaci részesedését azon más társuláson belül, amely ugyanazon az

érintett piacon mûködik, mint amelyen az a társulás, amelyben az adott vállalkozás részt vesz; valamint

c) a megállapodásban részt vevõ vállalkozásnak piaci társulásokon kívüli részesedését ugyanazon az érintett piacon,

amelyen a szóban forgó társulás mûködik.

(4) A piaci részesedést a biztosítási díjakból származó, elõzõ naptári évi bruttó bevétel alapján kell kiszámítani. Ha

a biztosítási díjakból származó bruttó bevételre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, más megbízható piaci

információkon – különösen a nyújtott fedezetet vagy a biztosított kockázat értékén – alapuló becslés is felhasználható

a piaci részesedés megállapításához.

(5) A piaci részesedést az elõzõ naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

6. § (1) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 20%-os piaci részesedéssel rendelkezõ, az 5. § (2) bekezdése szerinti

együttbiztosítási társulás piaci részesedése késõbb 20% fölé, de legfeljebb 25%-ig emelkedik, a 4. § szerinti mentesülés

a 20%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni két egymást követõ

naptári évben továbbra is alkalmazható.

(2) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 20%-os piaci részesedéssel rendelkezõ, az 5. § (2) bekezdése szerinti

együttbiztosítási társulás piaci részesedése késõbb 25% fölé emelkedik, a 4. § szerinti mentesülés a 25%-os piaci

részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni egy naptári évig továbbra is

alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet együttesen olyan módon alkalmazni, hogy annak

idõtartama a két naptári évet meghaladja.

7. § (1) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 25%-os piaci részesedéssel rendelkezõ, az 5. § (2) bekezdése szerinti

együtt-viszontbiztosítási társulások piaci részesedése késõbb e fölé, de legfeljebb 30%-ig emelkedik, a 4. § szerinti

mentesülés a 25%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni két

egymást követõ naptári évben továbbra is alkalmazható.

(2) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 25%-os piaci részesedéssel rendelkezõ, az 5. § (2) bekezdése szerinti

együtt-viszontbiztosítási társulás piaci részesedése késõbb 30% fölé emelkedik, a 4. § szerinti mentesülés a 30%-os

piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni egy naptári évig továbbra is

alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet együttesen olyan módon alkalmazni úgy, hogy annak

idõtartama a két naptári évet meghaladja.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelõzõen már hatályba lépett azon megállapodások, amelyek megfelelnek az

e rendelet hatályba lépését megelõzõen hatályos, a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak

a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló jogszabályi elõírásoknak, az e rendelet hatályba lépését

követõen egy évig továbbra is mentesülnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt.

11. §-ában meghatározott tilalom alól.

(3) Hatályát veszti a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól

való mentesítésérõl szóló 18/2004. (II. 13.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 204/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a gépjármû utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma
alóli mentesítésérõl

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. független forgalmazó:

a) gépjármû-pótalkatrész olyan forgalmazója, amely nem az azon gépjármûszállító által létrehozott forgalmazási

rendszer keretén belül mûködik, amelynek jármûveihez pótalkatrészt forgalmaz, valamint

b) egy adott szállító forgalmazási rendszerének keretén belül mûködõ szerzõdéses forgalmazó az olyan

gépjármûvek pótalkatrészeinek forgalmazása tekintetében, amely gépjármûvek vonatkozásában nem tagja az

érintett szállító forgalmazási rendszerének;

2. független javítómûhely:

a) olyan, gépjármûvekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amely nem az

azon gépjármûszállító által létrehozott forgalmazási rendszernek a keretén belül mûködik, amelynek jármûvei

tekintetében a szolgáltatást nyújtja, valamint

b) egy adott szállító forgalmazási rendszerének keretén belül mûködõ szerzõdéses javítómûhely az olyan

gépjármûvek vonatkozásában nyújtott javítási vagy karbantartási szolgáltatásai tekintetében, amely

gépjármûvek vonatkozásában nem tagja az érintett szállító forgalmazási rendszerének;

3. gépjármû: közúti használatra szánt, három vagy annál több kerékkel rendelkezõ önjáró jármû;

4. pótalkatrész: olyan termék, amelyet egy adott gépjármû valamely alkatrészének pótlására a gépjármûbe

beszerelnek, vagy a gépjármûre rászerelnek, ideértve a gépjármû használatához szükséges kenõanyagokat is,

a hajtóanyag kivételével;

5. szerzõdéses forgalmazó: gépjármûvek pótalkatrészeinek egy gépjármûszállító által létrehozott forgalmazási

rendszer keretén belül mûködõ forgalmazója;

6. szerzõdéses javítómûhely: a gépjármûvekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó, egy

gépjármûszállító által létrehozott forgalmazási rendszer keretén belül mûködõ vállalkozás;

7. utópiac: az az érintett piac, amelyen gépjármû-pótalkatrészek vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása, illetve

gépjármûvekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatások nyújtása történik;

8. vállalkozás, gyártó, szállító, vevõ: a vertikális megállapodásban résztvevõ vállalkozás, gyártó, szállító, vevõ, továbbá

a vertikális megállapodásban résztvevõ vállalkozás, gyártó, szállító, vevõ kapcsolt vállalkozásai.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakra a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás

tilalma alóli mentesítésérõl szóló kormányrendelet fogalommeghatározásai irányadóak.

2. Mentesülés

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel,

a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – a gépjármû utópiacra vonatkozó, vertikális korlátozást

tartalmazó vertikális megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt.

11. §-ában meghatározott tilalom alól, ha megfelel a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a

versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés nem alkalmazható az olyan vertikális megállapodásra, amelynek célja közvetlenül

vagy közvetetten, önmagában vagy más, a megállapodásban részt vevõ vállalkozások ellenõrzése alatt álló

tényezõkkel együtt

a) a szelektív forgalmazási rendszer tagjainak korlátozása abban, hogy a gépjármû-pótalkatrészt olyan független

javítómûhelynek értékesítsék, amely az ilyen alkatrészt gépjármû javításához vagy karbantartásához használja fel;
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b) a pótalkatrész, javítószerszám vagy diagnosztikai, illetve egyéb berendezés szállítója és a gépjármûgyártó közötti

megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy ezen termékeket szerzõdéses vagy független

forgalmazónak, illetve szerzõdéses vagy független javítómûhelynek vagy végfelhasználónak értékesítse;

c) az alkatrészt a gépjármû elsõ összeszereléséhez felhasználó gépjármûgyártó és az ezen alkatrész szállítója közötti

megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy az általa szállított alkatrészen vagy pótalkatrészen

védjegyét vagy logóját jól látható módon elhelyezze.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A gépjármû ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való

mentesítésérõl szóló 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel – mentesül a gazdasági versenyt

korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában meghatározott tilalom alól az új gépjármûvek

beszerzésére, eladására vagy viszonteladására vonatkozó vertikális megállapodás, amennyiben vertikális

versenykorlátozást tartalmaz.”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A mentesítés a vertikális megállapodások következõ csoportjaira is alkalmazandó:]

„a) vállalkozások társulása és tagjai között, vagy ilyen társulás és szállítói között kötött vertikális megállapodásokra csak

akkor, ha valamennyi tag gépjármû-forgalmazó, és a társulás egyetlen tagjának a hozzá kapcsolódó vállalkozásokkal

együttes teljes éves forgalma sem lépi túl a 13 milliárd forintot; az ilyen társulások által kötött vertikális

megállapodásokra e rendelet hatálya kiterjed anélkül, hogy ez érintené a Tpvt. 11. §-ának a társulás tagjai között kötött

horizontális megállapodásokra vagy a társulás által hozott döntésekre való alkalmazását;”

(3) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A (2)–(6) bekezdésben foglaltak mellett a mentesítés alkalmazásának feltétele, hogy a szállító piaci részesedése

azon az érintett piacon, amelyen az új gépjármûveket eladja, ne haladja meg a 30%-ot. A mentesítés alkalmazásához

tartozó piaci részesedési küszöb 40% az új gépjármûvek eladására szolgáló mennyiségi szelektív forgalmazási

rendszereket létrehozó megállapodásokra vonatkozóan. E piaci részesedési küszöbök nem vonatkoznak a minõségi

szelektív forgalmazási rendszereket létrehozó megállapodásokra.”

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

„(3) A mentesítés alkalmazásának feltétele, hogy a forgalmazóval létrejött vertikális megállapodás úgy rendelkezzen,

hogy a szállító hozzájárul a vertikális megállapodásból eredõ jogok és kötelezettségek a forgalmazási rendszernek az

elõzõ forgalmazó által kiválasztott forgalmazójára átruházásához.”

(5) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Új gépjármûvek értékesítése esetében a mentesítés nem alkalmazható azokra a vertikális megállapodásokra,

amelyeknek célja közvetlenül vagy közvetve, önmagukban vagy a megállapodásban részt vevõ vállalkozások

ellenõrzése alatt álló más tényezõkkel összefüggésben

a) a forgalmazó azon lehetõségének korlátozása, hogy eladási árát meghatározza, ide nem értve a szállítónak azt

a lehetõségét, hogy legmagasabb eladási árat határozzon meg, vagy ajánlott eladási árat javasoljon, feltéve, hogy ez

nem válik a megállapodásban részt vevõ vállalkozások valamelyike által gyakorolt nyomás vagy alkalmazott ösztönzés

következményeként rögzített vagy legkisebb eladási árrá;

b) annak a területnek vagy vevõkörnek a korlátozása, amelyre, illetve amelynek a forgalmazó a szerzõdés szerinti

árukat vagy szolgáltatásokat eladhatja; a mentesítés alkalmazandó azonban

ba) a szállító számára fenntartott vagy a szállító által más forgalmazó számára juttatott kizárólagos területre vagy

kizárólagos vevõcsoporthoz irányuló aktív eladások korlátozására, ha az ilyen korlátozás nem határolja be

a forgalmazó vevõinek eladásait,

bb) a nagykereskedelem szintjén mûködõ forgalmazó végsõ felhasználókhoz irányuló eladásainak korlátozására,

bc) szelektív forgalmazási rendszer tagjai nem szerzõdéses forgalmazók részére végzett új gépjármû eladásainak

korlátozására az olyan piacokon, ahol szelektív forgalmazást alkalmaznak, a ba) alpontban foglalt feltételektõl

függõen,
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bd) a vevõ azon lehetõségeinek korlátozására, hogy beépítési célokra szállított elemeket olyan vevõknek értékesítsen,

amelyek azokat a szállító által gyártottakkal azonos típusú áruk gyártására használnák fel;

c) a szelektív forgalmazási rendszer forgalmazói – köztük a kereskedelem más-más szintjén mûködõ forgalmazók –

közti keresztszállítások korlátozása;

d) szelektív forgalmazási rendszer a kiskereskedelem szintjén mûködõ tagjainak korlátozása abban, hogy végsõ

felhasználók részére új gépjármûvek aktív vagy passzív eladását valósítsák meg az olyan piacokon, ahol szelektív

forgalmazást alkalmaznak. A mentesülés kiterjed azokra a megállapodásokra, amelyek szelektív forgalmazási rendszer

valamely tagjának megtiltják, hogy nem megállapodás szerinti letelepedési helyrõl mûködjön, feltéve, hogy

e megállapodások mentesülését a 4. § (2) bekezdésének b) pontja nem zárja ki;

e) szelektív forgalmazási rendszer a kiskereskedelem szintjén mûködõ tagjainak korlátozása személygépkocsikon vagy

könnyû haszongépjármûveken kívüli új gépjármûvek végsõ felhasználóknak való aktív vagy passzív eladásában az

olyan piacokon, ahol szelektív forgalmazást alkalmaznak anélkül, hogy ez érintené a szállítónak azt a lehetõségét, hogy

a szóban forgó rendszer valamely tagjának a nem megállapodás szerinti letelepedési helyrõl való mûködést

megtiltsa.”

(6) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az új gépjármûvek értékesítése tekintetében a mentesülés nem terjed ki a vertikális megállapodások által

tartalmazott következõ kötelezettségekre:

a) a közvetlen vagy közvetett versenytilalmi kötelezettségekre;

b) azokra a közvetlen vagy közvetett kötelezettségekre, amelyek valamely forgalmazási rendszer tagjait arra

kényszerítik, hogy bizonyos versenytárs szállítók gépjármûveit ne értékesítsék;

c) azokra a közvetlen vagy közvetett kötelezettségekre, amelyek arra kényszerítik a forgalmazót, hogy a megállapodás

lejártát követõen ne gyártson, szerezzen be, adjon el vagy viszonteladjon gépjármûveket.”

5. § (1) Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (3)–(5) bekezdése, 4. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdés b) és

c) pontja.

(2) Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdésében a „vagy szolgáltatásokat” szövegrész, 2. § (4) bekezdésében a „vagy

javítómûhellyel” szövegrészek, 2. § (5) bekezdésében a „vagy szerzõdéses javítómûhellyel” szövegrész és 4. §

(2) bekezdés b) pontjában a „(vagy a további javítómûhelyek)” szövegrész.

6. § Az R. 2013. június 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. a vevõ ügyfele: olyan, a megállapodásban részt nem vevõ vállalkozás, amely a megállapodásban részt vevõ vevõtõl

vásárol szerzõdés szerinti terméket vagy szolgáltatást;

2. kapcsolt vállalkozás: olyan vállalkozás,

a) amelyben a megállapodásban részt vevõ vállalkozás közvetlenül vagy közvetve

aa) rendelkezik a szavazati jogok több mint felével,
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ab) jogosult a felügyelõ, ellenõrzõ, vagy irányító szerv, vagy a vállalkozás képviseletére jogosult szerv tagjai

több mint felének kinevezésére, vagy

ac) jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b) amely a megállapodásban részt vevõ vállalkozások közül valamelyik tekintetében közvetlenül vagy közvetve az

a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

c) amely tekintetében a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal

vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d) amelyben a megállapodásban részt vevõ valamely vállalkozás az a), b) vagy c) pontban említett vállalkozások

egyikével vagy közülük többel, illetve az utóbbi vállalkozások közül kettõ vagy több együttesen az a) pontban

felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

e) amelyben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel együttesen rendelkeznek

ea) a megállapodásban részt vevõ vállalkozások vagy azoknak az a)–d) pontban említett kapcsolt vállalkozásai,

vagy

eb) a megállapodásban részt vevõ egy vagy több vállalkozás vagy azoknak az a)–d) pontban említett egy vagy

több kapcsolt vállalkozása, valamint egy vagy több harmadik fél;

3. know-how: a szállító tapasztalataiból eredõ és kipróbált, iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló olyan gyakorlati

ismeret vagy azok olyan együttese,

a) amely széles körben nem ismert, illetve könnyen nem hozzáférhetõ,

b) amely a vevõ számára a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás felhasználásához, eladásához vagy

viszonteladásához jelentõs és hasznos, továbbá

c) amelyrõl az a) és b) pontban foglalt ismérvek megállapítását lehetõvé tevõ kellõen átfogó ismertetés

rendelkezésre áll;

4. lehetséges versenytárs: olyan vállalkozás, amely a vertikális megállapodás hiányában, valós alapokon és nem pusztán

elméleti lehetõségként, a relatív árak kismértékû, de tartós emelkedése esetén valószínûsíthetõen rövid idõn belül

vállalná az érintett piacra lépéshez szükséges további beruházásokat vagy más szükséges váltási költségeket;

5. szelektív forgalmazási rendszer: olyan forgalmazási rendszer, amelyben a szállító vállalja, hogy a szerzõdés szerinti

terméket vagy szolgáltatást, akár közvetlenül, akár közvetve, csak meghatározott kritériumok alapján kiválasztott

forgalmazóknak adja el, és ezek a forgalmazók vállalják, hogy az ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat nem

szerzõdéses forgalmazók számára nem értékesítik a szállító által e rendszer mûködtetésére meghatározott területen;

6. szellemi tulajdonjog: az iparjogvédelmi jogok, a szerzõi jog és a szerzõi joggal szomszédos jogok, valamint

a know-how;

7. tényleges versenytárs: ugyanazon érintett piacon tevékenységet folytató vállalkozás;

8. vállalkozás, szállító, vevõ: a vertikális megállapodásban részt vevõ vállalkozás, szállító és vevõ, továbbá a vertikális

megállapodásban részt vevõ vállalkozás, szállító és vevõ kapcsolt vállalkozásai, ahol vevõn azt a vállalkozást is érteni

kell, amely a Tpvt. 11. §-ának hatálya alá esõ megállapodás alapján más vállalkozás nevében értékesít terméket vagy

szolgáltatást;

9. versenytárs: a tényleges vagy lehetséges versenytárs;

10. versenytilalmi kötelezettség: olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek értelmében a vevõ nem gyárt,

vásárol, ad el vagy értékesít viszonteladás keretében a szerzõdés szerinti termékkel vagy szolgáltatással versengõ

terméket vagy szolgáltatást, illetve a vevõt terhelõ olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek

értelmében az érintett piacon a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás, valamint annak helyettesítõi tekintetében

– az elõzõ naptári évi beszerzései értéke, vagy ahol ez az adott gazdasági ágazatban bevett gyakorlat, mennyisége

alapján számítva – a vevõ összes beszerzésének több, mint 80%-a a szállítótól vagy a szállító által megjelölt másik

vállalkozástól kell, hogy származzon;

11. vertikális korlátozás: a verseny korlátozása a Tpvt.11. §-ának hatálya alá tartozó vertikális megállapodásban;

12. vertikális megállapodás: olyan megállapodás vagy összehangolt magatartás, amely a termelési vagy értékesítési

lánc eltérõ szintjén mûködõ vállalkozások között jön létre, és egyes termékek vagy szolgáltatások a megállapodásban

részt vevõ vállalkozások által történõ beszerzésének, értékesítésének vagy viszonteladásának feltételeire vonatkozik.

2. Mentesülés

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel, a

Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – a vertikális korlátozást tartalmazó vertikális
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megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés a vállalkozások társulása és annak tagjai között létrejött, vagy az ilyen társulás és

annak szállítói között létrejött vertikális megállapodásokra akkor terjed ki, ha a tagok mindegyike termékeket

értékesítõ kiskereskedõ, és a társulás egyetlen tagjának saját kapcsolt vállalkozásaival együtt elért teljes éves nettó

árbevétele sem haladja meg az 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeget. Az ilyen társulások által kötött vertikális

megállapodások (1) bekezdés szerinti mentesülése nem érinti a Tpvt. 11. §-ának a társulás tagjai között létrejött

horizontális megállapodásokra és a társulás által elfogadott döntésekre való alkalmazását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés kiterjed a szellemi tulajdonjogoknak a vevõre történõ átruházására vagy a szellemi

tulajdonjogi oltalom tárgyának vevõ általi hasznosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazó vertikális

megállapodásra, feltéve, hogy az ilyen rendelkezés

a) nem az érintett megállapodás elsõdleges tárgyát képezi,

b) közvetlenül a termékeknek vagy a szolgáltatásoknak a vevõ vagy annak ügyfelei által történõ felhasználásához,

eladásához vagy viszonteladásához kapcsolódik, valamint

c) a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás tekintetében nem tartalmaz az e rendelet alapján nem mentesülõ

korlátozással azonos célú versenykorlátozást.

(4) A versenytárs vállalkozások között létrejött vertikális megállapodásra az (1) bekezdés szerinti mentesülés csak akkor

alkalmazható, ha a megállapodás nem kölcsönös vertikális megállapodás, és

a) a szállító terméket gyárt és forgalmaz, míg a vevõ a termék forgalmazója, de a gyártás szintjén nem versenytársa

a másik vállalkozásnak; vagy

b) a szállító a szolgáltatási vertikum több szintjén nyújt szolgáltatásokat, a vevõ pedig kiskereskedelmi szinten

bocsátja rendelkezésre termékeit és nyújt szolgáltatást, miközben õ maga nem versenytársa a másik

vállalkozásnak a szolgáltatási vertikum azon szintjén, amelyen a szerzõdés szerinti szolgáltatásokat vásárolja.

(5) Ez a rendelet nem alkalmazható az olyan vertikális megállapodásra, amelynek tárgya valamely más, a Tpvt. 16. §-a

szerinti rendelet hatálya alá tartozik, kivéve, ha az ilyen rendelet másképp rendelkezik.

3. A piaci részesedési küszöbre vonatkozó szabályok

3. § (1) A 2. § szerinti mentesülés akkor alkalmazható, ha a szállító piaci részesedése nem haladja meg a 30%-ot azon az

érintett piacon, ahol eladja a szerzõdés szerinti terméket vagy szolgáltatást, és a vevõ piaci részesedése nem haladja

meg a 30%-ot azon az érintett piacon, ahol a szerzõdés szerinti terméket vagy szolgáltatást vásárolja.

(2) Ha egy többoldalú megállapodásban részt vevõ vállalkozás a szerzõdés szerinti terméket vagy szolgáltatást

a megállapodásban részt vevõ valamely vállalkozástól veszi meg, majd azt a megállapodásban részt vevõ valamely

másik vállalkozásnak adja el, a megállapodásra a 2. § szerinti mentesülés csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozás piaci

részesedése az (1) bekezdésben meghatározott piaci részesedési küszöböt sem vevõként, sem szállítóként nem

haladja meg.

4. § (1) A szállító piaci részesedését a piaci eladások értékére vonatkozó adatok alapján, a vevõ piaci részesedését a piaci

beszerzések értékére vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci eladási vagy beszerzési értékekre vonatkozó

adat nem áll rendelkezésre, az érintett vállalkozás piaci részesedését más megbízható piaci információn – beleértve

a piaci értékesítés és beszerzés mennyiségét – alapuló becslések alapján kell meghatározni.

(2) A piaci részesedést az elõzõ naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(3) A szállító piaci részesedésének megállapításánál valamennyi, a szállítóval vertikálisan integrált forgalmazó számára

értékesítés céljából szállított terméket és szolgáltatást figyelembe kell venni.

5. § (1) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 30%-os piaci részesedéssel rendelkezõ vállalkozás piaci részesedése késõbb e fölé,

de legfeljebb 35%-ig emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 30%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal

történõ átlépésének naptári éve után két egymást követõ naptári évben továbbra is alkalmazható.

(2) Ha egy kezdetben kevesebb, mint 30%-os piaci részesedéssel rendelkezõ vállalkozás piaci részesedése késõbb 35%

fölé emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 35%-os piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének

naptári éve után egy naptári évig továbbra is alkalmazható.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt kedvezményt nem lehet együttesen olyan módon alkalmazni, hogy annak

idõtartama a két naptári évet meghaladja.
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(4) A piaci részesedési küszöb alkalmazása szempontjából az 1. § 2. pont e) alpontjában említett vállalkozás piaci

részesedését az 1. § 2. pont a) alpontjában felsorolt jogokkal illetve hatáskörökkel rendelkezõ vállalkozások között

egyenlõ arányban kell felosztani.

4. A forgalmi küszöb számítására vonatkozó szabályok

6. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti teljes éves nettó árbevétel értékének meghatározásához a vertikális megállapodásban

részt vevõ vállalkozás és a kapcsolt vállalkozásai által a megelõzõ üzleti év során valamennyi termék és szolgáltatás

tekintetében elért, adók és az egyéb közterhek nélkül számított árbevételt össze kell számítani. E célból nem lehet

figyelembe venni a vertikális megállapodásban részt vevõ vállalkozás és kapcsolt vállalkozásai közötti ügyleteket,

illetve a kapcsolt vállalkozásai egymás közötti ügyleteit.

(2) Az euróban meghatározott összegek forintra történõ átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)

által közétett, az üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított

vállalkozás esetén a tárgyévet megelõzõ év utolsó napján érvényes MNB által megállapított deviza középárfolyamot

kell alkalmazni.

(3) Ha a teljes éves nettó árbevétel két egymást követõ pénzügyi év során a 2. § (3) bekezdésében meghatározott

küszöbértéket legfeljebb 10%-kal haladja meg, a 2. § szerinti mentesülés továbbra is alkalmazható.

5. Különösen súlyos korlátozások miatt nem mentesülõ megállapodások

7. § A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható arra a vertikális megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy

közvetetten, önmagában vagy más, a megállapodásban részt vevõ vállalkozások ellenõrzése alatt álló tényezõkkel

együtt

a) a vevõ lehetõségeinek korlátozása az általa alkalmazott eladási ár meghatározásában, ide nem értve a szállító

lehetõségét legnagyobb vagy ajánlott eladási ár meghatározására, feltéve, hogy az nem eredményez

– a megállapodásban részt vevõ vállalkozások bármelyike általi nyomásgyakorlás vagy ösztönzés

következményeként – rögzített vagy legkisebb eladási árat;

b) annak korlátozása, hogy a vevõ milyen területen – ide nem értve a telephelyére vonatkozó esetleges korlátozás

lehetõségét –, illetve milyen vevõkör számára értékesítheti a megállapodás szerinti terméket vagy szolgáltatást,

kivéve

ba) a szállító számára fenntartott vagy a szállító által egy másik vevõnek juttatott kizárólagos területen vagy

kizárólagos ügyfélcsoportnak történõ aktív értékesítés korlátozását, ha ez nem korlátozza a vevõ ügyfelei

általi értékesítést,

bb) a nagykereskedõként mûködõ vevõ által a végsõ felhasználók részére történõ értékesítés korlátozását,

bc) a szelektív forgalmazási rendszer tagjai által nem felhatalmazott forgalmazó részére történõ értékesítés

korlátozását a szállító által e rendszer mûködtetésére fenntartott területen, vagy

bd) a vevõ korlátozását abban, hogy beépítés céljára szállított részegységet olyan ügyfél részére értékesítsen,

aki azt a szállító által gyártott termékkel azonos típusú termék gyártásához használná fel;

c) egy szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedelmi szintjén mûködõ tagjai által a végsõ felhasználók részére

történõ aktív vagy passzív értékesítések korlátozása, ide nem értve annak lehetõségét, hogy a szelektív

forgalmazási rendszer valamely tagja számára megtiltsák a nem megengedett telephelyrõl történõ mûködést;

d) a forgalmazók között – ideértve a kereskedelem eltérõ szintjein mûködõ forgalmazókat is – egy szelektív

forgalmazási rendszeren belül megvalósított keresztszállítások korlátozása; vagy

e) olyan korlátozás, amelyben a részegység szállítója és az ilyen részegységet beépítõ vevõ állapodott meg, és amely

abban korlátozza a szállítót, hogy a részegységet pótalkatrészként értékesítse a végsõ felhasználóknak,

javítómûhelyeknek vagy más olyan szolgáltatóknak, amelyeket a vevõ nem hatalmazott fel termékeinek

javításával vagy karbantartásával.

6. Nem mentesülõ korlátozások

8. § (1) A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható az olyan

a) közvetlen vagy közvetett versenytilalmi kötelezettségre, amely határozatlan idõre vagy öt évet meghaladó

idõtartamra szól;
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b) közvetlen vagy közvetett kötelezettségre, amelynek értelmében a vevõ a megállapodás megszûnése után nem

gyárt, nem vásárol, nem ad el, vagy viszonteladás keretében nem értékesít valamely terméket vagy szolgáltatást,

kivéve, ha az ilyen kötelezettség

ba) a szerzõdés szerinti termékkel vagy szolgáltatással versengõ termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik,

bb) azokra a helyiségekre és területekre korlátozódik, ahol a vevõ a megállapodás idõtartama alatt mûködik,

bc) a szállító által a vevõre átruházott know-how védelméhez elengedhetetlen, és

bd) idõtartama a megállapodás megszûnésétõl számított egy éves idõtartamra korlátozódik;

c) közvetlen vagy közvetett kötelezettségre, amelynek értelmében a szelektív forgalmazási rendszer tagjai

meghatározott versenytárs szállítók márkáit nem értékesíthetik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában határozatlan idõtartamra kötöttnek kell tekinteni azt a rövidebb idõre

kötött versenytilalmi kötelezettséget is, amely ráutaló magatartással, vagy más módon hallgatólagosan öt évet

meghaladó idõtartamra megújítható.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti öt éves idõkorlátozás nem alkalmazható abban az esetben, ha a szerzõdés szerinti

terméket vagy szolgáltatást a vevõ a szállító tulajdonában lévõ vagy a szállító által a vevõvel kapcsolatban nem álló

harmadik személytõl bérelt helyiségbõl vagy területrõl értékesíti, feltéve, hogy a versenytilalmi kötelezettség

idõtartama nem haladja meg a helyiségnek vagy területnek a vevõ általi birtoklásának idõtartamát.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak nem érintik a közkinccsé még nem vált know-how felhasználására és

hozzáférhetõvé tételére vonatkozó határozatlan idõtartamú korlátozás lehetõségét.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelõzõen már hatályba lépett azon megállapodások, amelyek megfelelnek az

e rendelet hatályba lépését megelõzõen hatályos, a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a

versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló jogszabályi elõírásoknak, az e rendelet hatályba lépését követõen

egy évig továbbra is mentesülnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(3) Hatályát veszti a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ

mentesítésérõl szóló 55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelete
a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli
mentesítésérõl

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. áru: termék vagy szolgáltatás, ideértve a közbensõ termékeket és a részszolgáltatásokat, valamint a végtermékeket

és a végsõ szolgáltatásokat;

2. eredmények hasznosítása: a szerzõdés szerinti áru elõállítása vagy forgalmazása, a szerzõdés szerinti technológia

alkalmazása, valamint az ezekhez szükséges szellemi tulajdonjogok átruházása vagy a szellemi tulajdonjogi oltalom

tárgya hasznosításának engedélyezése, illetve az ezekhez szükséges know-how átadása;
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3. érintett árupiac, érintett technológiapiac: a szerzõdés szerinti áruval továbbfejleszthetõ vagy helyettesíthetõ áruk,

illetve a szerzõdés szerinti technológiákkal továbbfejleszthetõ vagy helyettesíthetõ technológiák vagy eljárások

érintett piaca;

4. finanszírozó vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a fizetett kutatás és fejlesztés finanszírozását végzi, de maga nem

végez kutatási és fejlesztési tevékenységet;

5. fizetett kutatás és fejlesztés: az egyik vállalkozás által végzett és a finanszírozó vállalkozás által finanszírozott kutatás

és fejlesztés;

6. hasznosítás céljából történõ szakosítás: az eredmények hasznosítása tekintetében elkülönülõ feladatok – így

különösen az elõállítás vagy a forgalmazás – felosztása a megállapodásban részt vevõ vállalkozások között, vagy

e tekintetben korlátozás elõírása egymással szemben meghatározott földrajzi terület, vevõkör, vagy felhasználási

terület vonatkozásában, ideértve a szerzõdés szerinti árunak kizárólag egyetlen, a megállapodásban részt vevõ

vállalkozás által történõ elõállítását és forgalmazását a többi vállalkozás által biztosított kizárólagos hasznosítási

engedély alapján;

7. kapcsolt vállalkozás: olyan vállalkozás,

a) amelyben a megállapodásban részt vevõ vállalkozás közvetlenül vagy közvetve

aa) rendelkezik a szavazati jogok több mint felével,

ab) jogosult a felügyelõ, ellenõrzõ, vagy irányító szerv, vagy a vállalkozás képviseletére jogosult szerv tagjai

több mint felének kinevezésére, vagy

ac) jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b) amely a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ vállalkozások közül valamelyik tekintetében

közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

c) amely tekintetében a b) pontban említett vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal

vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d) amelyben a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ valamely vállalkozás az a), b) vagy c) pontban

említett vállalkozások egyikével vagy közülük többel, illetve az utóbbi vállalkozások közül kettõ vagy több

együttesen az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

e) amelyben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel együttesen rendelkeznek

ea) a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ vállalkozások vagy azoknak az a)–d) pontban említett

kapcsolt vállalkozásai, vagy

eb) a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ egy vagy több vállalkozás vagy azoknak az

a)–d) pontban említett egy vagy több kapcsolt vállalkozása, valamint egy vagy több harmadik fél;

8. know-how: a vállalkozás tapasztalataiból eredõ és kipróbált, iparjogvédelmi oltalom alatt nem álló olyan gyakorlati

ismeret vagy azok olyan együttese,

a) amely széles körben nem ismert, illetve könnyen nem hozzáférhetõ,

b) amely a szerzõdés szerinti áru elõállításához, illetve a szerzõdés szerinti technológia alkalmazásához jelentõs és

hasznos, továbbá

c) amelyrõl az a) és b) pontban foglalt ismérvek megállapítását lehetõvé tevõ kellõen átfogó ismertetés

rendelkezésre áll;

9. közös tevékenység: a kutatási és fejlesztési megállapodás alapján

a) közös munkacsoport, szervezet vagy vállalkozás által,

b) a megállapodásban részt vevõ vállalkozások által közösen megbízott, a megállapodásban részt nem vevõ

vállalkozás által, vagy

c) a megállapodásban részt vevõ vállalkozások által kutatási és fejlesztési szakosítás vagy hasznosítás céljából

történõ szakosítás alapján egymás között megosztva

végzett tevékenység;

10. kutatás és fejlesztés: árura, technológiára vagy eljárásra vonatkozó know-how megszerzése, elméleti elemzés,

megfigyelés, kísérlet végzése – beleértve a kísérleti elõállítást és az áru vagy eljárás mûszaki vizsgálatát –, a szükséges

gépek és berendezések létrehozása, valamint a kutatás eredményének hasznosítása érdekében szellemi

tulajdonjogok megszerzése;

11. kutatási és fejlesztési megállapodás: két vagy több vállalkozás között létrejött olyan megállapodás, amelynek tárgya

a) a szerzõdés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, valamint az ilyen kutatás és

fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,
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b) ugyanazon részt vevõ vállalkozások közötti korábbi megállapodás alapján végzett, szerzõdés szerinti árura vagy

technológiára vonatkozó közös kutatás és fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,

c) a szerzõdés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, az ebbõl származó eredmény

közös hasznosítása nélkül,

d) a szerzõdés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás és fejlesztés, valamint az ilyen kutatás és

fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása,

e) ugyanazon részt vevõ vállalkozások közötti korábbi megállapodás alapján végzett, szerzõdés szerinti árura vagy

technológiára vonatkozó fizetett kutatás és fejlesztés eredményeinek közös hasznosítása, vagy

f) a szerzõdés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó fizetett kutatás és fejlesztés, az ebbõl származó

eredmény közös hasznosítása nélkül;

12. kutatási és fejlesztési szakosítás: a megállapodásban részt vevõ valamennyi vállalkozásnak a kutatási és fejlesztési

megállapodás tárgyát képezõ kutatásban és fejlesztésben való részvétele mellett, a kutatási és fejlesztési

tevékenységnek a megállapodásban részt vevõ vállalkozások között az általuk legcélszerûbbnek tartott módon való

megosztása, ide nem értve a fizetett kutatást és fejlesztést;

13. lehetséges versenytárs: olyan vállalkozás, amely a kutatási és fejlesztési megállapodás hiányában, valós alapokon és

nem pusztán elméleti lehetõségként, a relatív árak kismértékû, de tartós emelkedése esetén valószínûsíthetõen

legfeljebb három éven belül vállalná értékesítõként az érintett földrajzi piacon az érintett áru- vagy technológiapiacra

lépéshez szükséges további beruházásokat vagy más szükséges váltási költségeket;

14. megállapodás: vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a Tpvt. 11. §

(1) bekezdése szerinti szervezeteknek a döntése;

15. szellemi tulajdonjog: az iparjogvédelmi jogok, a szerzõi jog és a szerzõi joggal szomszédos jogok;

16. szerzõdés szerinti áru: a közös kutatás és fejlesztés eredményeként elõálló, illetve a szerzõdés szerinti technológia

alkalmazásával elõállított vagy rendelkezésre bocsátott áru;

17. szerzõdés szerinti technológia: a közös kutatás és fejlesztés eredményeként elõálló technológia vagy eljárás;

18. tényleges versenytárs: az érintett földrajzi piacon ugyanazon érintett áru- vagy technológiapiacon értékesítési

tevékenységet folytató vállalkozás;

19. vállalkozás, megállapodásban részt vevõ vállalkozás: a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ

vállalkozás, továbbá a kutatási és fejlesztési megállapodásban részt vevõ vállalkozás kapcsolt vállalkozása;

20. versenytárs: a tényleges vagy lehetséges versenytárs.

2. Mentesülés

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel,

a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással – a versenykorlátozást tartalmazó kutatási és fejlesztési

megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés kiterjed arra a kutatási és fejlesztési megállapodásra, amely a szellemi tulajdonjog

egy vagy több, a megállapodásban részt vevõ vállalkozás részére, vagy egy, a megállapodásban részt vevõ

vállalkozások által közös kutatás és fejlesztés, fizetett kutatás és fejlesztés vagy közös hasznosítás céljából létrehozott

szervezetre történõ átruházására, vagy annak részére szellemi tulajdonjogi oltalom tárgya hasznosításának

engedélyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz, feltéve, hogy az ilyen rendelkezés nem az érintett megállapodás

elsõdleges tárgyát képezi, valamint az érintett megállapodás végrehajtásához közvetlenül kapcsolódik és ahhoz

szükséges.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti mentesülés feltétele, hogy a kutatási és fejlesztési megállapodás megfeleljen a 3. §-ban

meghatározott feltételeknek.

3. A mentesség különös feltételei

3. § (1) A kutatási és fejlesztési megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a megállapodásban részt vevõ valamennyi

vállalkozás teljes mértékben jogosult hozzáférni a közös kutatás és fejlesztés vagy fizetett kutatás és fejlesztés

végeredményeihez, ideértve a kutatás és fejlesztés során keletkezõ szellemi tulajdonjogokat és know-how-t is, abból

a célból, hogy azokat további kutatás és fejlesztés vagy hasznosítás során a létrejöttüket követõen késedelem nélkül

felhasználhatják.
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(2) Az eredményekhez hasznosítás céljából történõ hozzáférés annyiban korlátozható, amennyiben a megállapodásban

részt vevõ vállalkozások a hasznosításhoz fûzõdõ jogaikat az e rendeletben foglaltak szerint, így különösen hasznosítás

céljából történõ szakosítás keretében korlátozzák.

(3) Kereskedelmi szolgáltatásként kutatást és fejlesztést végzõ olyan kutatóintézetek, tudományos testületek vagy

vállalkozások, amelyek az eredmények hasznosítására irányuló tevékenységet rendszerint nem folytatnak,

kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy az eredményeket kizárólag a további kutatás céljára használják fel.

(4) A kutatási és fejlesztési megállapodás elõírhatja, hogy a megállapodásban részt vevõ vállalkozások az eredményekhez

további kutatás vagy hasznosítás céljából történõ hozzáférés biztosításáért megfelelõ, a hozzáférést ténylegesen nem

akadályozó mértékû ellenszolgáltatást kötelesek nyújtani egymásnak.

(5) A kizárólag közös kutatási és fejlesztési tevékenységre vagy fizetett kutatási és fejlesztési tevékenységre vonatkozó

kutatási és fejlesztési megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a megállapodásban részt vevõ valamennyi

vállalkozás teljes mértékben jogosult hozzáférni a többi vállalkozás már meglévõ saját azon know-how-jához, amely az

eredmények hasznosításához elengedhetetlenül szükséges. Ebben az esetben a kutatási és fejlesztési megállapodás

elõírhatja, hogy a megállapodásban részt vevõ vállalkozások a már meglévõ saját know-how-hoz való hozzáférés

biztosításáért megfelelõ, a hozzáférést ténylegesen nem akadályozó mértékû ellenszolgáltatást kötelesek nyújtani

egymásnak.

(6) Bármely közös hasznosításnak olyan, szellemi tulajdonjogi oltalom alatt álló vagy know-how-t képezõ eredményekre

kell vonatkoznia, amelyek nélkülözhetetlenek a szerzõdés szerinti áruk elõállításához vagy a szerzõdés szerinti

technológiák alkalmazásához.

(7) A szerzõdés szerinti áru elõállításával hasznosítás céljából történõ szakosítás alapján megbízott vállalkozás köteles

teljesíteni a megállapodásban részt vevõ összes vállalkozásnak a szerzõdés szerinti árura vonatkozó szállítási

megrendeléseit, kivéve, ha a kutatási és fejlesztési megállapodás az 1. § 9. pontjának a) vagy b) alpontja szerinti közös

forgalmazást is elõír, vagy ha a felek abban állapodtak meg, hogy a szerzõdés szerinti árukat csak az azokat elõállító

vállalkozás forgalmazhatja.

4. A mentesülés idõtartama és a piaci részesedési küszöbre vonatkozó szabályok

4. § (1) Ha a megállapodásban részt vevõ vállalkozások nem versenytársak, a 2. § szerinti mentesülés a kutatás és fejlesztés

teljes idõtartamára kiterjed; ha az eredményeket közösen hasznosítják, a megállapodás a szerzõdés szerinti árunak

vagy technológiának Magyarország területén történõ elsõ forgalomba hozatalától számított hét évig továbbra is

mentesül.

(2) Ha a megállapodásban részt vevõ vállalkozások közül kettõ vagy több versenytársak, a 2. § szerinti mentesülés

idõtartama csak akkor áll fenn az (1) bekezdés szerinti idõtartamra, amennyiben a kutatási és fejlesztési megállapodás

a megkötésének idõpontjában

a) az 1. § 11. pontjának a)–c) alpontjában említett kutatási és fejlesztési megállapodások esetében a kutatási és

fejlesztési megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése nem haladja meg a 25%-ot az

érintett áru- és technológiapiacokon; vagy

b) az 1. § 11. pontjának d)–f) alpontjában említett kutatási és fejlesztési megállapodások esetében a finanszírozó

vállalkozás és mindazon vállalkozások együttes piaci részesedése, amelyekkel a finanszírozó vállalkozás azonos

szerzõdés szerinti árura vagy technológiára vonatkozó kutatási és fejlesztési megállapodást kötött, nem haladja

meg a 25 %-ot az érintett áru- és technológiapiacokon.

(3) Az (1) bekezdésben említett idõtartamot követõen a mentesülés addig alkalmazható, ameddig a megállapodásban

részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése az érintett áru- és technológiapiacon nem haladja meg a 25%-ot.

5. § (1) A piaci részesedést a piaci eladások értékére vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci eladási értékekre

vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, az érintett vállalkozás piaci részesedését más megbízható piaci információn

– beleértve a piaci értékesítés mennyiségét – alapuló becslések alapján kell meghatározni.

(2) A piaci részesedést az elõzõ naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(3) Ha a 4. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése

kezdetben kevesebb, mint 25%, ám késõbb e fölé, de legfeljebb 30%-ig emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 30%-os

piaci részesedési küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni két egymást követõ naptári

évben továbbra is alkalmazható.
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(4) Ha a 4. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapodásban részt vevõ vállalkozások együttes piaci részesedése

kezdetben kevesebb, mint 25%, ám késõbb 30% fölé emelkedik, a 2. § szerinti mentesülés a 30%-os piaci részesedési

küszöbérték elsõ alkalommal történõ átlépésének naptári éve utáni egy naptári évig továbbra is alkalmazható.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet együttesen olyan módon alkalmazni, hogy annak

idõtartama a két naptári évet meghaladja.

(6) A piaci részesedési küszöb alkalmazása szempontjából az 1. § 7. pont e) alpontjában említett vállalkozások piaci

részesedését az 1. § 7. pont a) alpontjában felsorolt jogokkal, illetve hatáskörökkel rendelkezõ vállalkozások között

egyenlõ arányban kell felosztani.

5. Különösen súlyos korlátozások miatt nem mentesülõ megállapodások

6. § A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható arra a kutatási és fejlesztési megállapodásra, amelynek célja közvetlenül

vagy közvetetten, önmagában vagy más, a felek ellenõrzése alatt álló tényezõkkel együtt

a) a megállapodásban részt vevõ vállalkozások szabadságának korlátozása abban, hogy önállóan vagy a

megállapodásban részt nem vevõ vállalkozással együttmûködve a kutatási és fejlesztési megállapodás által

érintett területtõl független, illetve a közös vagy a fizetett kutatás és fejlesztés befejeztével ugyanazon vagy más,

ahhoz kapcsolódó területen végezzenek kutatást és fejlesztést;

b) az elõállítás vagy értékesítés korlátozása, kivéve

ba) az elõállítási célok kitûzését, ha az eredmények közös hasznosítása magában foglalja a szerzõdés szerinti

áruk közös elõállítását,

bb) az értékesítési célok kitûzését, ha az eredmények közös hasznosítása magában foglalja a szerzõdés szerinti

áruk közös forgalmazását vagy a szerzõdés szerinti technológiák közös hasznosítására engedély adását az

1. § 9. pont a) vagy b) alpontja szerint,

bc) a hasznosítás céljából történõ szakosításnak minõsülõ gyakorlatokat, illetve

bd) a felek szabadságának korlátozását abban, hogy a szerzõdés szerinti áruval vagy technológiával versengõ

árut, technológiát vagy eljárást állítsanak elõ, értékesítsenek, ruházzanak át vagy hasznosítását

engedélyezzék az eredmények közös hasznosítására a felek által megállapított idõtartamon belül;

c) az árak rögzítése a szerzõdés szerinti árunak a megállapodásban nem részes vállalkozás részére történõ

értékesítése vagy a szerzõdés szerinti technológia hasznosítására a megállapodásban nem részes vállalkozás

részére történõ engedélyezése tekintetében, kivéve a közvetlen üzletfelek esetében alkalmazott árak vagy

a hasznosítási engedély közvetlen jogosultjai esetében alkalmazott hasznosítási díj rögzítését, amennyiben az

eredmények közös hasznosítása magában foglalja a szerzõdés szerinti áruk közös forgalmazását vagy a szerzõdés

szerinti technológia közös hasznosítására engedély adását az 1. § 9. pont a) vagy b) alpontja szerint;

d) a szerzõdés szerinti áru passzív értékesítésének vagy a szerzõdés szerinti technológia hasznosítására engedély

adásának kizárása meghatározott terület vagy üzletfél vonatkozásában, kivéve az eredményekre vonatkozóan

a megállapodásban nem részes vállalkozás részére kizárólagos hasznosítási engedély adására vonatkozó

követelményt;

e) a szerzõdés szerinti áru vagy technológia aktív értékesítésének kizárása vagy korlátozása a megállapodásban részt

vevõ valamely vállalkozáshoz hasznosítás céljából történõ szakosítás keretében kizárólagosan hozzá nem rendelt

területen vagy üzletfél vonatkozásában;

f) annak elõírása, hogy a megállapodásban részt vevõ vállalkozások tagadják meg a saját területükön lévõ, illetve

hasznosítás céljából történõ szakosítás alapján a megállapodásban részt vevõ vállalkozások között bármely más

formában megosztott azon üzletfelek igényeinek kielégítését, amelyek a szerzõdés szerinti árukat Magyarország

területén belül más területeken forgalmaznák;

g) annak elõírása, hogy a megállapodásban részes vállalkozások nehezítsék meg a felhasználók vagy viszonteladók

számára a szerzõdés szerinti áruknak Magyarország területén más viszonteladóktól történõ beszerzését.

6. Nem mentesülõ korlátozások

7. § A 2. § szerinti mentesülés nem alkalmazható a kutatási és fejlesztési megállapodásokban szereplõ azon kötelezettség

esetén, amely alapján kizárt

a) a kutatás és fejlesztés befejeztével eljárás kezdeményezése

aa) a Magyarország területén oltalomban részesülõ, a kutatás és fejlesztés szempontjából jelentõs azon

szellemi tulajdonjog megsemmisítése iránt, amelynek a megállapodásban részt vevõ vállalkozások

a jogosultjai, vagy
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ab) a kutatási és fejlesztési megállapodás hatálytalanná válását követõen eljárás kezdeményezése

a Magyarország területén oltalomban részesülõ, a kutatás és fejlesztés eredményeit védõ azon szellemi

tulajdonjog megsemmisítése iránt, amelynek a megállapodásban részt vevõ vállalkozások a jogosultjai,

nem érintve a kutatási és fejlesztési megállapodás megszüntetése lehetõségének elõírását arra az esetre, ha

a megállapodásban részt vevõ vállalkozások bármelyike az ott meghatározott szellemi tulajdonjogok

megsemmisítése iránt eljárást kezdeményezne;

b) a szerzõdés szerinti áru elõállítására, illetve a szerzõdés szerinti technológia alkalmazására vonatkozóan a

megállapodásban részt nem vevõ vállalkozásnak hasznosítási engedély adása, kivéve, ha a megállapodás a közös

vagy fizetett kutatás és fejlesztés eredményeinek a megállapodásban részt vevõ legalább egy vállalkozás által

történõ hasznosításáról rendelkezik, és ilyen hasznosításra Magyarország területén a megállapodásban részt nem

vevõ vállalkozás tekintetében sor kerül.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését megelõzõen már hatálybalépett azon megállapodások, amelyek megfelelnek az e rendelet

hatálybalépését megelõzõen hatályos, a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak

a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló jogszabályi elõírásoknak, az e rendelet hatálybalépését követõen

egy évig továbbra is mentesülnek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában

meghatározott tilalom alól.

(3) Hatályát veszti a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történõ

mentesítésérõl szóló 54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési

Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelete
a Kártalanítási Számla kezelõje adatszolgáltatási kötelezettségérõl

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározott

Kártalanítási Számla kezelõjére (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus

nyilvántartások képezik.

2. § Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ

tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és

a Felügyelet részére megküldeni.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott

elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész

2. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai

rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától

számított öt évig kell megõrizni.

4. § Az adatszolgáltató az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltatást a tárgyévet követõ év május 31-ig köteles

a Felügyelet részére megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

43MABISZ A Kártalanítási Számla elkülönített eredményelszámolása MABISZ É tárgyévet követő év május 31.
43B Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai MABISZ É tárgyévet követő év május 31.

43C31FN
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és 
bejelentése éve alapján megbontva: Fedezet nélküli károkozók

MABISZ É tárgyévet követő év május 31.

43C31IS
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és 
bejelentése éve alapján megbontva: Ismeretlen károkozók

MABISZ É tárgyévet követő év május 31.

43C31KSZ
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és 
bejelentése éve alapján megbontva: Kártalanítási Számla összesen

MABISZ É tárgyévet követő év május 31.

43C4 A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései MABISZ É tárgyévet követő év május 31.
43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint MABISZ É tárgyévet követő év május 31.

Adatszolgáltató Magyar biztosítók Szövetsége (mint a Kártalanítási Számlát Kezelő Szervezet) MABISZ
Gyakoriság Éves É

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Éves jelentés  

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
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Előző év összesen Tárgyév összesen Mód
1 2 3
a b z

001 43MABISZ0 Nem életbiztosítási ágnál

002 43MABISZ01 Kártalanítási számlának járó teljes elmaradt 
díj

003 43MABISZ02 Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény

004 43MABISZ03 Egyéb biztosítástechnikai bevétel
005 43MABISZ04 Károk ráfordításai
006 43MABISZ041 Kárkifizetések és kárrendezési költségek
007 43MABISZ0411 Kárkifizetések bruttó összege
008 43MABISZ0412 Kárrendezési költségek

009 43MABISZ0413 Bevételek kármegtérítésből kárrendezési 
költségtérítésből

010 43MABISZ042 Függőkárok tartalékai változásának bruttó 
összege (tételes, IBNR)

011 43MABISZ05 Matematikai tartalékok változásának bruttó 
összege

012 43MABISZ06 Egyéb biztosítástechnikai tartalékok bruttó 
összege

013 43MABISZ07 Nettó igazgatási költségek (befektetési 
költségek kivételével)

014 43MABISZ08 Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
015 43MABISZ1 Biztosítástechnikai eredmény
016 43MABISZ2 Nem biztosítástechnikai elszámolások
017 43MABISZ21 Kapott osztalék és részesedés

018 43MABISZ22 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

019 43MABISZ23
Befektetések értékesítésének 
árfolyamnyeresége, befektetések egyéb 
bevételei

020 43MABISZ24 Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény

021 43MABISZ25
Befektetések működési és fenntartási 
ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és 
kamatjellegű ráfordításokat

022 43MABISZ26 Befektetések értékvesztése, befektetések 
visszaírt értékvesztése

023 43MABISZ27
Befektetések értékesítésének 
árfolyamvesztesége, befektetések egyéb 
ráfordításai

024 43MABISZ28 Egyéb bevételek
025 43MABISZ29 Egyéb ráfordítások
026 43MABISZ3 Szokásos vállalkozási eredmény

Tilos
Jelmagyarázat

43MABISZ
A Kártalanítási Számla elkülönített eredményelszámolása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó Képzés Felhasználás Záró Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 43B11 Bruttó tartalékok (vb-vel) Összesen:
002 43B111 1. Járadéktartalék
003 43B1111 ebből költség tartalék
004 43B112 2. Függőkártartalék
005 43B1121 ebből költség tartalék
006 43B113 3. IBNR
007 43B1131 ebből költség tartalék
008 43B119 Bruttó költségtartalék összesen
009 43B21 Nettó tartalékok (vb nélkül) Összesen:
010 43B211 1. Járadéktartalék
011 43B2111 ebből költség tartalék
012 43B212 2. Függőkártartalék
013 43B2121 ebből költség tartalék
014 43B213 3. IBNR
015 43B2131 ebből költség tartalék
016 43B219 Nettó költségtartalék összesen

Tilos
Jelmagyarázat

43B
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q z

001 43C31FN01 Károk száma összesen (db)
002 43C31FN02 Kárkifizetés összesen (ezer Ft)
003 43C31FN03 Tételes függőkár - tartalék összesen (ezer Ft)
004 43C31FN04 Járadéktartalék összesen (ezer Ft)
005 43C31FN101 Károk keletkezésének éve: Tárgyév
006 43C31FN1011 Károk száma (darab)
007 43C31FN1012 Kárkifizetés (ezer Ft)
008 43C31FN1013 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
009 43C31FN1014 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
010 43C31FN102 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1
011 43C31FN1021 Károk száma (darab)
012 43C31FN1022 Kárkifizetés (ezer Ft)
013 43C31FN1023 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
014 43C31FN1024 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
015 43C31FN103 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2
016 43C31FN1031 Károk száma (darab)
017 43C31FN1032 Kárkifizetés (ezer Ft)
018 43C31FN1033 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
019 43C31FN1034 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
020 43C31FN104 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3
021 43C31FN1041 Károk száma (darab)
022 43C31FN1042 Kárkifizetés (ezer Ft)
023 43C31FN1043 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
024 43C31FN1044 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
025 43C31FN105 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4
026 43C31FN1051 Károk száma (darab)
027 43C31FN1052 Kárkifizetés (ezer Ft)
028 43C31FN1053 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
029 43C31FN1054 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
030 43C31FN106 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5
031 43C31FN1061 Károk száma (darab)
032 43C31FN1062 Kárkifizetés (ezer Ft)
033 43C31FN1063 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
034 43C31FN1064 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
035 43C31FN107 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6
036 43C31FN1071 Károk száma (darab)
037 43C31FN1072 Kárkifizetés (ezer Ft)
038 43C31FN1073 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
039 43C31FN1074 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
040 43C31FN108 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7
041 43C31FN1081 Károk száma (darab)
042 43C31FN1082 Kárkifizetés (ezer Ft)
043 43C31FN1083 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
044 43C31FN1084 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
045 43C31FN109 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8
046 43C31FN1091 Károk száma (darab)
047 43C31FN1092 Kárkifizetés (ezer Ft)
048 43C31FN1093 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
049 43C31FN1094 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
050 43C31FN110 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9
051 43C31FN1101 Károk száma (darab)
052 43C31FN1102 Kárkifizetés (ezer Ft)
053 43C31FN1103 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
054 43C31FN1104 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
055 43C31FN111 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-10
056 43C31FN1111 Károk száma (darab)
057 43C31FN1112 Kárkifizetés (ezer Ft)
058 43C31FN1113 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
059 43C31FN1114 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
060 43C31FN112 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-11
061 43C31FN1121 Károk száma (darab)
062 43C31FN1122 Kárkifizetés (ezer Ft)
063 43C31FN1123 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
064 43C31FN1124 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
065 43C31FN113 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-12
066 43C31FN1131 Károk száma (darab)
067 43C31FN1132 Kárkifizetés (ezer Ft)
068 43C31FN1133 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
069 43C31FN1134 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
070 43C31FN114 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-13
071 43C31FN1141 Károk száma (darab)
072 43C31FN1142 Kárkifizetés (ezer Ft)
073 43C31FN1143 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
074 43C31FN1144 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
075 43C31FN115 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-14
076 43C31FN1151 Károk száma (darab)
077 43C31FN1152 Kárkifizetés (ezer Ft)
078 43C31FN1153 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
079 43C31FN1154 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
080 43C31FN116 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-15 vagy korábban
081 43C31FN1161 Károk száma (darab)
082 43C31FN1162 Kárkifizetés (ezer Ft)
083 43C31FN1163 Tételes függőkár- tartalék (ezer Ft)
084 43C31FN1164 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

Tilos
Jelmagyarázat

43C31FN
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Fedezet nélküli károkozók

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A kár bejelentésének éve
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001 43C31IS01 Károk száma összesen (db)
002 43C31IS02 Kárkifizetés összesen (ezer Ft)
003 43C31IS03 Tételes függőkár - tartalék összesen (ezer Ft)
004 43C31IS04 Járadéktartalék összesen (ezer Ft)
005 43C31IS101 Károk keletkezésének éve: Tárgyév
006 43C31IS1011 Károk száma (darab)
007 43C31IS1012 Kárkifizetés (ezer Ft)
008 43C31IS1013 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
009 43C31IS1014 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
010 43C31IS102 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1
011 43C31IS1021 Károk száma (darab)
012 43C31IS1022 Kárkifizetés (ezer Ft)
013 43C31IS1023 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
014 43C31IS1024 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
015 43C31IS103 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2
016 43C31IS1031 Károk száma (darab)
017 43C31IS1032 Kárkifizetés (ezer Ft)
018 43C31IS1033 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
019 43C31IS1034 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
020 43C31IS104 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3
021 43C31IS1041 Károk száma (darab)
022 43C31IS1042 Kárkifizetés (ezer Ft)
023 43C31IS1043 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
024 43C31IS1044 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
025 43C31IS105 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4
026 43C31IS1051 Károk száma (darab)
027 43C31IS1052 Kárkifizetés (ezer Ft)
028 43C31IS1053 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
029 43C31IS1054 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
030 43C31IS106 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5
031 43C31IS1061 Károk száma (darab)
032 43C31IS1062 Kárkifizetés (ezer Ft)
033 43C31IS1063 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
034 43C31IS1064 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
035 43C31IS107 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6
036 43C31IS1071 Károk száma (darab)
037 43C31IS1072 Kárkifizetés (ezer Ft)
038 43C31IS1073 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
039 43C31IS1074 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
040 43C31IS108 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7
041 43C31IS1081 Károk száma (darab)
042 43C31IS1082 Kárkifizetés (ezer Ft)
043 43C31IS1083 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
044 43C31IS1084 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
045 43C31IS109 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8
046 43C31IS1091 Károk száma (darab)
047 43C31IS1092 Kárkifizetés (ezer Ft)
048 43C31IS1093 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
049 43C31IS1094 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
050 43C31IS110 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9
051 43C31IS1101 Károk száma (darab)
052 43C31IS1102 Kárkifizetés (ezer Ft)
053 43C31IS1103 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
054 43C31IS1104 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
055 43C31IS111 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-10
056 43C31IS1111 Károk száma (darab)
057 43C31IS1112 Kárkifizetés (ezer Ft)
058 43C31IS1113 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
059 43C31IS1114 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
060 43C31IS112 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-11
061 43C31IS1121 Károk száma (darab)
062 43C31IS1122 Kárkifizetés (ezer Ft)
063 43C31IS1123 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
064 43C31IS1124 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
065 43C31IS113 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-12
066 43C31IS1131 Károk száma (darab)
067 43C31IS1132 Kárkifizetés (ezer Ft)
068 43C31IS1133 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
069 43C31IS1134 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
070 43C31IS114 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-13
071 43C31IS1141 Károk száma (darab)
072 43C31IS1142 Kárkifizetés (ezer Ft)
073 43C31IS1143 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
074 43C31IS1144 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
075 43C31IS115 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-14
076 43C31IS1151 Károk száma (darab)
077 43C31IS1152 Kárkifizetés (ezer Ft)
078 43C31IS1153 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
079 43C31IS1154 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
080 43C31IS116 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-15 vagy korábban
081 43C31IS1161 Károk száma (darab)
082 43C31IS1162 Kárkifizetés (ezer Ft)
083 43C31IS1163 Tételes függőkár- tartalék (ezer Ft)
084 43C31IS1164 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

Tilos
Jelmagyarázat

43C31IS
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Ismeretlen károkozók

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A kár bejelentésének éve
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q z

001 43C31KSZ01 Károk száma összesen (db)
002 43C31KSZ02 Kárkifizetés összesen (ezer Ft)
003 43C31KSZ03 Tételes függőkár - tartalék összesen (ezer Ft)
004 43C31KSZ04 Járadéktartalék összesen (ezer Ft)
005 43C31KSZ101 Károk keletkezésének éve: Tárgyév
006 43C31KSZ1011 Károk száma (darab)
007 43C31KSZ1012 Kárkifizetés (ezer Ft)
008 43C31KSZ1013 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
009 43C31KSZ1014 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
010 43C31KSZ102 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1
011 43C31KSZ1021 Károk száma (darab)
012 43C31KSZ1022 Kárkifizetés (ezer Ft)
013 43C31KSZ1023 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
014 43C31KSZ1024 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
015 43C31KSZ103 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2
016 43C31KSZ1031 Károk száma (darab)
017 43C31KSZ1032 Kárkifizetés (ezer Ft)
018 43C31KSZ1033 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
019 43C31KSZ1034 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
020 43C31KSZ104 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3
021 43C31KSZ1041 Károk száma (darab)
022 43C31KSZ1042 Kárkifizetés (ezer Ft)
023 43C31KSZ1043 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
024 43C31KSZ1044 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
025 43C31KSZ105 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4
026 43C31KSZ1051 Károk száma (darab)
027 43C31KSZ1052 Kárkifizetés (ezer Ft)
028 43C31KSZ1053 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
029 43C31KSZ1054 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
030 43C31KSZ106 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5
031 43C31KSZ1061 Károk száma (darab)
032 43C31KSZ1062 Kárkifizetés (ezer Ft)
033 43C31KSZ1063 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
034 43C31KSZ1064 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
035 43C31KSZ107 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6
036 43C31KSZ1071 Károk száma (darab)
037 43C31KSZ1072 Kárkifizetés (ezer Ft)
038 43C31KSZ1073 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
039 43C31KSZ1074 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
040 43C31KSZ108 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7
041 43C31KSZ1081 Károk száma (darab)
042 43C31KSZ1082 Kárkifizetés (ezer Ft)
043 43C31KSZ1083 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
044 43C31KSZ1084 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
045 43C31KSZ109 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8
046 43C31KSZ1091 Károk száma (darab)
047 43C31KSZ1092 Kárkifizetés (ezer Ft)
048 43C31KSZ1093 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
049 43C31KSZ1094 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
050 43C31KSZ110 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9
051 43C31KSZ1101 Károk száma (darab)
052 43C31KSZ1102 Kárkifizetés (ezer Ft)
053 43C31KSZ1103 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
054 43C31KSZ1104 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
055 43C31KSZ111 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-10
056 43C31KSZ1111 Károk száma (darab)
057 43C31KSZ1112 Kárkifizetés (ezer Ft)
058 43C31KSZ1113 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
059 43C31KSZ1114 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
060 43C31KSZ112 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-11
061 43C31KSZ1121 Károk száma (darab)
062 43C31KSZ1122 Kárkifizetés (ezer Ft)
063 43C31KSZ1123 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
064 43C31KSZ1124 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
065 43C31KSZ113 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-12
066 43C31KSZ1131 Károk száma (darab)
067 43C31KSZ1132 Kárkifizetés (ezer Ft)
068 43C31KSZ1133 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
069 43C31KSZ1134 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
070 43C31KSZ114 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-13
071 43C31KSZ1141 Károk száma (darab)
072 43C31KSZ1142 Kárkifizetés (ezer Ft)
073 43C31KSZ1143 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
074 43C31KSZ1144 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
075 43C31KSZ115 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-14
076 43C31KSZ1151 Károk száma (darab)
077 43C31KSZ1152 Kárkifizetés (ezer Ft)
078 43C31KSZ1153 Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
079 43C31KSZ1154 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

080 43C31KSZ116 Károk keletkezésének éve: Tárgyév-15 vagy 
korábban

081 43C31KSZ1161 Károk száma (darab)
082 43C31KSZ1162 Kárkifizetés (ezer Ft)
083 43C31KSZ1163 Tételes függőkár- tartalék (ezer Ft)
084 43C31KSZ1164 Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

Tilos
Jelmagyarázat

43C31KSZ
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: KSZ-összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A kár bejelentésének éve
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Összeg Mód
1 2
a z

001 43C41 Összesen
002 43C411 Járadékkifizetések
003 43C412 Egyéb kifizetések

Tilos
Jelmagyarázat

43C4
A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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A kár keletkezésének éve IBNR tartalék Mód
1 2 3
a b z

001 43C61 Összesen
002 43C6101

... ...
43C6199

Tilos
Jelmagyarázat

43C6
IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2. melléklet a 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

I. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok

– A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet

– A biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjérõl szóló 8/2001. (II. 22.) PM

rendelet (a továbbiakban: PM Rendelet

2. Az adatszolgáltatás formai követelményei

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a Kihelyezett Adatküldõ Program (KAP)

Felhasználói kézikönyve.

A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az elõre definiált ellenõrzõ

szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye függvényében) a beküldéstõl számított 24 órán belül

(a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás

esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet kap az

adatszolgáltató.

A „feldolgozott” üzenet tekintendõ a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben

a tábla elsõ sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést

a felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés során kiderül, hogy a

jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentõs mértékû eltérés

mutatkozik), akkor a módosítást visszamenõleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell

a módosított jelentést beküldeni, minden olyan idõszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejûleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfõosztályt

a módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegzõ sorokat is) a

„Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is)

ismételten meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni:

– az ismétlõ sorok mezõibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlõ sor minden

jelentett értéke nulla lenne,

– a valós értékelést bemutató mezõkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést.

Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezõben.

A táblák „Megnevezés” mezõibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.

A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.

A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: ezer forint.
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A felügyeleti jelentéssel egyidejûleg az adatszolgáltató köteles a Kártalanítási Számla elszámolásának szabályairól

szóló 4/2002. (II. 6.) PM rendelet szerinti, a Számviteli Politikájában a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításra

vonatkozó bevétele és ráfordítása felosztásának elvét rögzítõ szabályzat, valamint a befektetéssel kapcsolatos

bevételek és ráfordítások számításának módját és a számítás alapjául szolgáló adatokat pdf formátumban az 1. számú

melléklet tábláival egyidejûleg a Felügyeletnek megküldeni. Az elektronikus úton, pdf formátumban beküldendõ

fájlokat az alábbi általános formai elõírások figyelembevételével kell csatolni:

– a fájlnév nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,

– a fájlnév felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf

A törzsszám az adatszolgáltató adószámának elsõ nyolc karaktere.

A vonatkozás vége a tárgyidõszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejûleg küldendõ

dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a 2011. évre vonatkozóan: „20111231”.

A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendõ alábbi dokumentumok rövid megnevezését

tartalmazza a következõk szerint:

Megnevezés Rövid név

Bevételek és ráfordítások felosztásának elvét rögzítõ szabályzat bevraf

Befektetéssel kapcsolatos bevételek és ráfordítások számításának módja befbevraf

3. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését, analitikáját,

nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az

adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.

II. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

43MABISZ A Kártalanítási Számla elkülönített eredményelszámolása

A tábla célja, a tábla kitöltése

Az eredményelszámolást a Korm. Rendelet 7–9. §-aiban meghatározottak szerint kell elkészíteni, és a tábla kitöltésével

megküldeni a Felügyelet részére. Az eredményelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a PM Rendelet

elõírásaira is.

43B Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tartalékai

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás biztosítástechnikai tartalékait mutatja be.

43C31FN Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva:

Fedezet nélküli károkozók

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató a tárgyév fedezet nélküli károkozók általi káralakulását jelenti.

A tábla sorai

A károk száma (darab)

A károk száma azon bejelentett káresemények számát jelenti, melyek során a következõ események közül legalább az

egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függõkár-tartalék pozitív, végleges

járadékot a tárgyévben állapítottak meg.

Kárkifizetés (ezer Ft)

A kárkifizetésben a bejelentett káreseményekhez köthetõ kárkifizetéseket, de a járadék jellegû kifizetések közül csak a

függõ járadékokra történt kifizetéseket és megváltásokat kell szerepeltetni. A kárkifizetések száma azon

káresemények számát jelenti, amelyekre a tárgyidõszakban kifizetés történt.

Tételes függõkárok száma (darab)

A tételes függõkárok száma azon káresemények számát jelenti, amelyekre tárgyév december 31-én a tételes

függõkár-tartalék pozitív.
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Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)

Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok megképzéskori tartalékát kell szerepeltetni, melyekre elsõ

ízben a tárgyévben képeztek járadéktartalékot.

43C31IS Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva:

Ismeretlen károkozók

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató a tárgyév ismeretlen károkozók általi káralakulását jelenti, a fedezet nélküli károkozók

káraival megegyezõ módon.

43C31KSZ Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva:

Kártalanítási Számla összesen

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató a Kártalanítási Számlával kapcsolatos tárgyévi összes káralakulást jelenti.

Az összesített táblázat összesített tételes függõkár tartalék adata megegyezik a 43Btábla költségekkel csökkentett

bruttó függõkár tartalék adatával.

43C4 A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató a Kártalanítási Számlával kapcsolatos tárgyévi járadékkifizetéseit, illetve járadékmegváltásait

jelenti.

43C411 Járadékkifizetések

A járadékkifizetésben a járadéktartalék terhére történt járadékkifizetéseket és megváltásokat kell szerepeltetni.

43C412 Egyéb kifizetések

Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni, melyek szerepelnek az elkülönített eredményelszámolás

04. aa) sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek a 43C31KSZtábla kárkifizetései között.

A táblázat összesen adata és a 43C31KSZ jelû tábla összesített kárkifizetése összesítve adja az elkülönített

eredményelszámolás 04. aa) sorát.

43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint

A tábla célja, a tábla kitöltése

A táblában a Kártalanítási Számlával kapcsolatos IBNR tartalékot kell jelenteni, a kár keletkezésének éve szerinti

megbontásban. Az összesen sor adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelete
a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási
kötelezettségérõl

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a biztosítókra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus

nyilvántartások képezik.

2. § (1) Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ

tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a

Felügyelet részére megküldeni.

(2) Nem köteles jelentést benyújtani az a biztosító egyesület, amely eleget tesz a biztosítókról és a biztosítási

tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 126. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek, és nem foglalkoztat

vezetõ biztosításmatematikust.

3. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által

meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész

3. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres

adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

4. § Az adatszolgáltató az aktuáriusi jelentést a biztosító éves beszámolójával egyidejûleg köteles a Felügyelet részére

megküldeni.

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

4411E..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként 
(Életbiztosítási ág)

B É

4411N..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Nem-
életbiztosítási ág)

B É

4412ES
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai 
tartalék értékek áganként - Életbiztosítás

B É

4412NS
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai 
tartalék értékek áganként - Nem életbiztosítás

B É

4421E..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási 
eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág)

B É

4421N..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási 
eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág)

B É

4422E..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási 
eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág)

B É

4422N..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási 
eredménye ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág)

B É

4423ES
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása  
áganként (Életbiztosítási ág)

B É

4423NS
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása 
áganként (Nem-életbiztosítási ág)

B É

4431ES
Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak 
felhasználása

B É

4441NS A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként B É

4442NS A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként B É

Adatszolgáltató

Biztosítók, kivéve a biztosító egyesület, amely eleget tesz a Bit. 126. § (4) 
bekezdése b) pontjában foglalt feltételeknek, és nem foglalkoztat vezető 
biztosításmatematikust B

Gya koriság Éves É

Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések

Éves jelentés  

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
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megképzett bruttó viszontbiztosítóra 
jutó rész megképzett lebonyolítási 

eredmény II.
viszontbiztosító

ra jutó rész Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 4411E..01 Meg nem szolgált díjak tartaléka
002 4411E..02 Matematikai tartalékok
003 4411E..021 életbiztosítási díjtartalék
004 4411E..022 betegségbiztosítási díjtartalék
005 4411E..023 balesetbiztosítási járadéktartalék
006 4411E..024 felelősségbiztosítási járadéktartalék

007 4411E..03 Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások

008 4411E..04 Függőkár tartalékok

009 4411E..041 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

010 4411E..042 bekövetkezett, de még be nem jelentett károk 
tartaléka (IBNR)

011 4411E..05 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék

012 4411E..06 Eredménytől független díjvisszatérítési 
tartalék

013 4411E..07 Káringadozási tartalék
014 4411E..08 Nagy károk tartaléka
015 4411E..09 Törlési tartalék
016 4411E..10 Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

017 4411E..11 balesetbiztosítási járadéktartalék

018 4411E..12 felelősségbiztosítási járadéktartalék

019 4411E..13 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

020 4411E..14 bekövetkezett, de még be nem jelentett károk 
tartaléka (IBNR)

Tilos

A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra:

Jelmagyarázat

4411E..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyévi nyitó tartalék Tárgyévi záró tartalék
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megképzett bruttó viszontbiztosítóra 
jutó rész megképzett lebonyolítási 

eredmény II.
viszontbiztosítóra 

jutó rész Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 4411N..01 Meg nem szolgált díjak tartaléka
002 4411N..02 Matematikai tartalékok
003 4411N..021 életbiztosítási díjtartalék

004 4411N..022 betegségbiztosítási díjtartalék

005 4411N..023 balesetbiztosítási járadéktartalék

006 4411N..024 felelősségbiztosítási járadéktartalék

007 4411N..03 Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások tartaléka

008 4411N..04 Függőkár tartalékok

009 4411N..041 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

010 4411N..042 bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

011 4411N..05 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék

012 4411N..06 Eredménytől független díjvisszatérítési 
tartalék

013 4411N..07 Káringadozási tartalék
014 4411N..08 Nagy károk tartaléka
015 4411N..09 Törlési tartalék
016 4411N..10 Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

017 4411N..11 balesetbiztosítási járadéktartalék
018 4411N..12 felelősségbiztosítási járadéktartalék

019 4411N..13 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

020 4411N..14 bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

Tilos

Tárgyévi nyitó tartalék Tárgyévi záró tartalék

A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra:

Jelmagyarázat

4411N..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág ágazatai)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Technikai 
kamatláb nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 4412ES1 Összesen

002 4412ES2 Nincs technikai 
kamatláb

003 4412ES301
... ...
4412ES399

Tilos

Betegségbiztosítási díjtartalék Balesetbiztosítási 
járadéktartalék

Felelősségbiztosítási 
járadéktartalék

Jelmagyarázat

4412ES
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként- Életbiztosítás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Életbiztosítási díjtartalék



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi116.szám
29393

Technikai 
kamatláb nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 4412NS1 Összesen

002 4412NS2
Nincs 
technikai 
kamatláb

003 4412NS301
... ...
4412NS399

Tilos

Betegségbiztosítási díjtartalék Balesetbiztosítási járadéktartalék Felelősségbiztosítási járadéktartalék

Jelmagyarázat

4412NS
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Nem-életbiztosítás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Életbiztosítási díjtartalék
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tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 
eredmény tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 

eredmény Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 4421E..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék
002 4421E..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék

003 4421E..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

004 4421E..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

Tilos
Jelmagyarázat

4421E..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként  (Életbiztosításítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék
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tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 
eredmény tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 

eredmény Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 4421N..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék
002 4421N..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék

003 4421N..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

004 4421N..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

Tilos
Jelmagyarázat

4421N..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem  életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék
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tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 
eredmény I.

lebonyolítási 
eredmény II. tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 

eredmény I.
lebonyolítási 
eredmény II. Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 4422E..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék
002 4422E..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék

003 4422E..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka 
(tételes függőkár tartalék)

004 4422E..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

Tilos
Jelmagyarázat

4422E..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágaztonként (Életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék
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tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 
eredmény I.

lebonyolítási 
eredmény II. tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási 

eredmény I.
lebonyolítási 
eredmény II. Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 4422N..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék
002 4422N..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék

003 4422N..3 Bekövetkezett és bejelentett károk 
tartaléka (tételes függőkár tartalék)

004 4422N..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett 
károk tartaléka (IBNR)

Tilos
Jelmagyarázat

4422N..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék
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Az utolsó két éves 
időszak

A tárgyév 
időszaka Mód

1 2 3
a b z

001 4423ES1 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék (az időszakot 
megelőző utolsó év záróértéke)=2+3+4+5 Ebből:

002 4423ES11 A matemetikai tartalék növelésére fordított összeg

003 4423ES12 Többletszolgáltatásra fordított összeg
004 4423ES13 Egyéb módon történő visszajuttatás

005 4423ES14 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékban maradt 
összeg

006 4423ES2 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék hozama az 
időszak során

Tilos
Jelmagyarázat

4423ES
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi116.szám
29399

Az utolsó két éves időszak A tárgyév időszaka Mód
1 2 3
a b z

001 4423NS1
Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék 
(az időszakot megelőző utolsó év 
záróértéke)=2+3+4+5 Ebből:

002 4423NS11 A matematikai tartalék növelésére fordított 
összeg

003 4423NS12 Többletszolgáltatásra fordított összeg
004 4423NS13 Egyéb módon történő visszajuttatás

005 4423NS14 Eredménytől függő díjvisszatérítési 
tartalékban maradt összeg

006 4423NS2 Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék 
hozama az időszak során

Tilos
Jelmagyarázat

4423NS
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Nem életbiztosítási ág)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1996. január 1. előtt engedélyezett 1995. december 31. után bevezetett Az első két kategórián kívüli Mód
1 2 3 4
a b c z

001 4431ES101 Nyitó matematikai tartalék összesen
002 4431ES102 Befektetési hozam összesen
003 4431ES103 Befektetési eredmény összesen

004 4431ES104 Matemetikai tartalék növelésére fordított összeg 
összesen

005 4431ES105 ebből technikai kamat miatti tartaléknövekedés összesen

006 4431ES106 Többletszolgáltatás összesen
007 4431ES107 Egyéb visszajuttatás összesen

008 4431ES108 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése 
összesen

009 4431ES109 Nincs technikai kamatláb:
010 4431ES110 Nyitó matemetikai tartalék
011 4431ES111 Befektetési hozam
012 4431ES112 Befektetési eredmény
013 4431ES113 Matematikai tartalék növelésére fordított összeg
014 4431ES114 ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés
015 4431ES115 Többletszolgáltatás
016 4431ES116 Egyéb visszajuttatás
017 4431ES117 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése
018 4431ES101001 Technikai kamatláb:
019 4431ES101002 Nyitó matemetikai tartalék
020 4431ES101003 Befektetési hozam
021 4431ES101004 Befektetési eredmény
022 4431ES101005 Matematikai tartalék növelésére fordított összeg
023 4431ES101006 ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés
024 4431ES101007 Többletszolgáltatás
025 4431ES101008 Egyéb visszajuttatás
026 4431ES101009 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése

...... ......
4431ES101199 Technikai kamatláb:
4431ES101200 Nyitó matemetikai tartalék
4431ES101201 Befektetési hozam
4431ES101202 Befektetési eredmény
4431ES101203 Matematikai tartalék növelésére fordított összeg
4431ES101204 ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés
4431ES101205 Többletszolgáltatás
4431ES101206 Egyéb visszajuttatás
4431ES101207 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése

Tilos

4431ES
Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása

Nagyságrend: ezer forint

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyévet 
megelőző 2.év 
kárhányada (%)

Tárgyévet megelőző 
1.év kárhányada (%)

Tárgyévi 
kárhányad (%) Mód

1 2 3 4
a b c z

001 4441NS01 Baleset
002 4441NS02 Szárazföldi jármű casco
003 4441NS03 Sínpályához kötött járművek cascója
004 4441NS04 Légijármű casco
005 4441NS05 Tengeri, tavi és folyami jármű casco
006 4441NS06 Szállítmány
007 4441NS07 Tűz- és elemi károk
008 4441NS08 Egyéb vagyoni károk

009 4441NS09 Önjáró szárazföldi járművekkel 
összefüggő felelősség

010 4441NS10 Légijárművekkel összefüggő felelősség

011 4441NS11 Tengeri, tavi és folyami járművekkel 
összefüggő felelősség

012 4441NS12 Általános felelősség
013 4441NS13 Hitel
014 4441NS14 Kezesség
015 4441NS15 Különböző pénzügyi veszteségek
016 4441NS16 Jogvédelem
017 4441NS17 Segítségnyújtás
018 4441NS18 Temetési biztosítás

Tilos
Jelmagyarázat

4441NS
A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyévet 
megelőző 2.év 
kárhányada (%)

Tárgyévet 
megelőző 1.év 
kárhányada (%)

Tárgyévi 
kárhányad 

(%)
Mód

1 2 3 4
a b c z

001 4442NS01 Baleset
002 4442NS02 Szárazföldi jármű casco
003 4442NS03 Sínpályához kötött járművek cascója
004 4442NS04 Légijármű casco
005 4442NS05 Tengeri, tavi és folyami jármű casco
006 4442NS06 Szállítmány
007 4442NS07 Tűz- és elemi károk
008 4442NS08 Egyéb vagyoni károk

009 4442NS09 Önjáró szárazföldi járművekkel 
összefüggő felelősség

010 4442NS10 Légijárművekkel összefüggő felelősség

011 4442NS11 Tengeri, tavi és folyami járművekkel 
összefüggő felelősség

012 4442NS12 Általános felelősség
013 4442NS13 Hitel
014 4442NS14 Kezesség
015 4442NS15 Különböző pénzügyi veszteségek
016 4442NS16 Jogvédelem
017 4442NS17 Segítségnyújtás
018 4442NS18 Temetési biztosítás

Tilos
Jelmagyarázat

4442NS
A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

I. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok

– A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.)

– A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakaban: Bit.)

2. Rövidítések

A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által

meghatározott módon kell érteni.

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a Kihelyezett Adatküldõ Program (KAP)

Felhasználói kézikönyve.

A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az elõre definiált ellenõrzõ

szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye függvényében) a beküldéstõl számított 24 órán belül

(a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás

adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet

kap az adatszolgáltató.

A „feldolgozott” üzenet tekintendõ a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a

tábla elsõ sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést a

felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés során kiderül, hogy a

jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentõs mértékû eltérés

mutatkozik), akkor a módosítást visszamenõleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a

módosított jelentést beküldeni, minden olyan idõszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejûleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfõosztályt a

módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegzõ sorokat is) a

„Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is)

ismételten meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni

– az ismétlõ sorok mezõibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlõ sor minden

jelentett értéke nulla lenne.

Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezõben.

A táblák „Megnevezés” mezõibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.

A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.

A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje ezer forint.

A felügyeleti jelentéssel egyidejûleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezõen beküldendõ szöveges

jelentést az alábbi általános formai elõírások figyelembe vételével kell csatolni:

– a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,

– a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf

A törzsszám az adatszolgáltató adószámának elsõ nyolc karaktere.

A vonatkozás vége a tárgyidõszak záró napja. Pl. a 2011. évre vonatkozó jelentés részeként küldendõ szöveges jelentés

esetén: „20111231”.
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A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendõ alábbi dokumentum rövid megnevezését

tartalmazza a következõk szerint:

Megnevezés Rövid név

Aktuáriusi szöveges jelentés szovjel

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését, analitikáját,

nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az

adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.

A jelentésben szereplõ adatoknak konzisztenseknek kell lenniük a biztosító éves beszámolójában foglalt adatokkal.

A biztosító vezetõ biztosításmatematikusa a jelentés helytállóságát aláírásával igazolja.

II. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

4411E.. 4411N.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként és áganként

A tábla célja

Ebben a táblában a Bit.-ben meghatározott valamennyi biztosítástechnikai tartalék tárgyévi nyitó és záró összegét kell

bemutatni ágazati bontásban, a biztosítási ágakra összesen, a viszontbiztosítás figyelembevételével és anélkül.

A tábla kitöltése

Ágazatonként, majd áganként összesítve kell bemutatni a biztosítástechnikai tartalékokat. A megképzett, bruttó,

illetve viszontbiztosítóra jutó rész tartalékát a mérlegkészítésnek megfelelõ módon kell értelmezni, és az adatoknak

áganként, illetve összesen meg kell egyezniük a beszámolóban azonos bontásban szereplõ adatokkal.

A tartalék költségrészét a táblázatban felsorolt négy biztosítástechnikai tartaléknál kell külön bemutatni.

4412ES, 4412NS A különbözõ technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként

A tábla célja

A különbözõ technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék nyitó, átlagos és záró összegének bemutatása

biztosítási ágak szerinti bontásban.

A tábla kitöltése

Áganként be kell mutatni a különbözõ technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalékokat.

A tábla oszlopai

1. oszlop Technikai kamatláb (%)

Ebben az oszlopban a különbözõ technikai kamatlábak kerülnek felsorolásra.

A tábla sorai

4412ES2, illetve 4412NS2 sorok

Itt kell bemutatni azon szerzõdéseket és károkat, amelyekhez a kár, illetve szerzõdés sajátosságai alapján a technikai

kamatláb nem értelmezhetõ. Az átlagos értéket megfelelõ pontosságot biztosító módszerrel kell becsülni. Az átlagolás

módszerét (módszereit) a szöveges jelentésben be kell mutatni.

4421E.., 4421N.. Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye

A tábla célja

A táblában felsorolt tartalékfajták bruttó (viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, és tartalékok szerinti)

lebonyolítási eredményének bemutatása.

A tábla kitöltése

A jelentésben az utolsó két évre vonatkozóan, ágazatok szerinti bontásban – a viszontbiztosítás figyelembevételével,

illetve anélkül – kell megadni:

a) a baleset-biztosítási járadéktartalék,

b) felelõsségbiztosítási járadéktartalék,
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c) tételes függõkár tartalék,

d) IBNR tartalék

lebonyolítási eredményét.

A tábla elsõ fele a kétéves lebonyolítási eredményt, míg a második fele az egyéveset mutatja be. A tartalék oszlopban

lévõ járadéktartalék-értékek, valamint a bejelentett és be nem jelentett függõkártartalék-értékek összege csak azok

költségtartalmának mértékében térhetnek el a mérlegben szereplõ megfelelõ bruttó biztosítástechnikai tartalék

értékektõl.

Kétéves lebonyolítási eredmény

A tábla oszlopai

1. oszlop Tartalék

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

2. oszlop Felhasználás

4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása

4422E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetekre a tárgyévben, illetve a

tárgyévet megelõzõ évben történt balesetbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset teljes vagy

részleges lezárásául kifizetett összegeket is.

4421E..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék felhasználása

4421N..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék felhasználása

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napján nyilvántartott felelõsségbiztosítási járadékos esetekre a tárgyévben,

illetve a tárgyévet megelõzõ évben történt felelõsségbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset

lezárásául vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is. Felelõsségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka: a

tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napján nyilvántartott felelõsségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró

tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.

A járadékos esethez nem számítandók hozzá azok a járadékrészek, amelyeket a biztosító a tárgyévet két évvel

megelõzõ év záró napját követõen indított meg, illetve azon járadékváltozások, amelyekre a biztosító tartalékolási

szabályzata alapján más fajtájú tartalék nyújt fedezetet.

4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása

4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyévben,

illetve a tárgyévet megelõzõ évben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege,

amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre

újonnan képzett matematikai tartalék, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendõk a matematikai

tartalék azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett és bejelentett

károk tartaléka adja.

4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának felhasználása

4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának felhasználása

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra és részkárokra a

tárgyévben, illetve a tárgyévet megelõzõ évben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan

részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt

fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk

tartaléka, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendõk a matematikai tartalék és bekövetkezett

és bejelentett károk tartaléka azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a

bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka adja.

3. oszlop Záró tartalék

4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

4421N..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak

összege, annak költségtartalma nélkül.

4421E..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

4421N..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napján nyilvántartott felelõsségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró

tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
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4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának záró tartaléka

4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának záró tartaléka

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyév záró

napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

A tárgyévet két évvel megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró

napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

4. oszlop Lebonyolítási eredmény

Lebonyolítási eredmény = tartalék – felhasználás – záró tartalék.

Egyéves lebonyolítási eredménynél:

5. oszlop Tartalék

A tárgyévet megelõzõ év záró tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

6. oszlop Felhasználás

4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása

4422E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása

A tárgyévet megelõzõ év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetekre a tárgyévben történt balesetbiztosítási

járadékkifizetések összege, ide értve a járadékos eset teljes vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is.

4421E..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék felhasználása

4421N..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék felhasználása

A tárgyévet megelõzõ év záró napján nyilvántartott felelõsségbiztosítási járadékos esetekre a tárgyévben történt

felelõsségbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset lezárásául vagy részleges lezárásául

kifizetett összegeket is

4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása

4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása

A tárgyévet megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyévben történt olyan

kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata

alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék, illetve

tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendõk a matematikai tartalék azon növekményei is, amelyek

fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka adja.

4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

A tárgyévet megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra és részkárokra a

tárgyévben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító

tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett

matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül.

Ide értendõk a matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka azon növekményei is, amelyek

fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka adja.

7. oszlop Záró tartalék

4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

4421N..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

A tárgyévet megelõzõ év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege,

annak költségtartalma nélkül.

4421E..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

4421N..2 sor Felelõsségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka

A tárgyévet megelõzõ év záró napján nyilvántartott felelõsségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak

összege, annak költségtartalma nélkül.

A járadékos esethez nem számítandók hozzá azok a járadékrészek, amelyeket a biztosító a tárgyévet megelõzõ év záró

napját követõen indított meg, illetve azon járadékváltozások, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján

más fajtájú tartalék nyújt fedezetet.

4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása

4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
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A tárgyévet megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyév záró napján

képzett bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka

A tárgyévet megelõzõ év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján

képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.

8. oszlop Lebonyolítási eredmény

Lebonyolítási eredmény = tartalék – felhasználás – záró tartalék.

4422E.., 4422N.. Néhány tartalékfajta nettó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye

A tábla célja

A felsorolt tartalékfajták nettó (viszontbiztosítás miatt csökkentett kifizetések, és tartalékok szerinti) lebonyolítási

eredményét kell bemutatni a 2.1. táblázatokkal analóg módon.

A tábla kitöltése

A tábla oszlopai

5. oszlop Lebonyolítási eredmény I

Lebonyolítási eredmény I = tartalék – felhasználás – záró tartalék.

6. oszlop Lebonyolítási eredmény II

Lebonyolítási eredmény II = tartalék – felhasználás + hozam – záró tartalék, ahol a hozam a lebonyolítási eredménynél

figyelembe veendõ felhasználások, tartalékfölszabadítások, pótlólagos tartalékképzések (ide értve a technikai kamat

miatti növekedést is) miatt változó nyitótartalékon kimutatott számviteli hozam a biztosító számviteli politikájával

összhangban.

A hozam meghatározása módjának leírását a vezetõ biztosításmatematikusnak mellékelni kell.

4423ES, 4423NS Az eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalék felhasználása áganként

A tábla célja

Az eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalék felhasználásának bemutatása áganként.

A tábla kitöltése

A táblában szerepeltetni kell az eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalék és annak hozama felhasználásának

adatait, így különösen a többletszolgáltatásra, a matematikai tartalék növelésére fordított, valamint az eredménytõl

függõ díj-visszatérítési tartalékban maradt összegeket.

A tábla sorai

4423ES13 sor Egyéb módon történõ visszajuttatás

4423NS13 sor Egyéb módon történõ visszajuttatás

Az ebben a sorban szereplõ egyéb visszajuttatás módszerét a szöveges jelentésben ismertetni kell.

4423ES14 sor Eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalékban maradt összeg

4423NS14 sor Eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalékban maradt összeg

Ebben a sorban azt az értéket kell bemutatni, mely a tárgyévi eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartaléknak azon

részét képezi, mely a 4423ES1 és 4423NS1 soron bemutatott érték maradványának fogható fel.

4423ES2 sor Eredménytõl függõ díj visszatérítési tartalék hozama az idõszak során

4423NS2 sor Eredménytõl függõ díj visszatérítési tartalék hozama az idõszak során

Ezen a soron megadott hozam meghatározásakor figyelembe kell venni a tartalékállomány változását is.

4431ES Életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása

A tábla célja

A tábla kitöltése

Technikai kamatlábanként megbontva, külön-külön táblázatban és összesítetten is be kell mutatni az életbiztosítási ág

matematikai tartaléka hozamának felhasználását. Az elsõ 8 sorba kerülnek az összesített, technikai kamatláb szerint

nem megbontott adatok. A második 8 sorba azon szerzõdések adatai, amelyek esetében a technikai kamatláb nem
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értelmezhetõ. A továbbiakban a technikai kamatlábbal rendelkezõ szerzõdések adatait kell bemutatni technikai

lábankénti bontásban.

A tartalék hozama alatt a tartalék fedezeti portfólióján kimutatott számviteli hozamot (eredményt) kell érteni a

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 6/2006. (VIII. 3.) számú, a

többlethozam-visszajuttatás szabályairól szóló ajánlásával, illetve a biztosító számviteli politikájával összhangban. A

befektetési hozamot a különbözõ fedezeti portfóliókon kimutatott hozammal, a szóban forgó termékek

sajátosságaival, illetve a számviteli politikával összhangban kell az egyes technikai kamatlábú szerzõdések között

felosztani.

A tábla három oszlopa elkülönítetten kezeli az 1996 elõtt engedélyezett, az 1995 után bevezetett termékeket, és

azokat a termékeket, szerzõdéseket, melyek az elsõ két kategóriába nem csoportosíthatók. Ez utóbbit azonban a

szöveges jelentésben nevesíteni kell.

Az egyéb visszajuttatás módszerét a szöveges jelentésben ismertetni kell.

Külön kell bemutatni azon termékek matematikai tartalékát, amelyekhez nem tartozik technikai kamatláb.

4441NS Nem élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként

A tábla célja

A tábla kitöltése

A táblában szerepeltetni kell a nem-életbiztosítási ágra – ágazati és éves bontásban – a tárgyév és az azt megelõzõ két

év kárhányadát.

A kárhányadot a tárgyév és azt megelõzõ két év díjbevétele, ezen évek kár- és járadék kifizetése és ugyanezen évek

káraira képzett tárgyév végi biztosítástechnikai tartalék nagysága alapján kell meghatározni.

Tárgyévet megelõzõ 2. év kárhányada = (tárgyévet megelõzõ 2. év bruttó kárfelhasználása) / (tárgyévet megelõzõ 2. év

bruttó díja)

Tárgyévet megelõzõ 2. év bruttó kárfelhasználása = a tárgyévet megelõzõ 2. évben bekövetkezett károkra történt

bruttó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelõzõ két évben és a tárgyévben + a tárgyévet megelõzõ 2. évben

bekövetkezett károkra képzett bruttó tételes függõkár-tartalék, IBNR tartalék, balesetbiztosítási járadéktartalék és

felelõsségbiztosítási járadéktartalék a tárgyév záró napján, költségtartalék nélkül.

Tárgyévet megelõzõ 2. év bruttó díja: bruttó meg nem szolgált díjak tartaléka a tárgyévet megelõzõ 3. év záró napján +

bruttó díjelõírás a tárgyévet megelõzõ 2. évben – bruttó meg nem szolgált díjak tartaléka a tárgyévet megelõzõ 2. év

záró napján, ahol a bruttó jelentése: viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, díjak és tartalékok.

Ezzel analóg módon számítandó a tárgyévet megelõzõ év, illetve a tárgyév kárhányada.

4442NS Nem élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként

A tábla célja

A tábla kitöltése

A 4441NS táblával analóg módon kell kitölteni, ahol nettó alatt a viszontbiztosítás miatt csökkentett értékeket kell

érteni.

Szöveges jelentés

A jelentés részét képezi az adatszolgáltatási táblákon kívül egy szöveges jelentés, melyet az alábbiakban, valamint az

egyes tábláknál leírtaknak megfelelõ tartalommal, a jelentéssel egyidejûleg, a I. rész 3. pontban leírtak szerint kell

teljesíteni.

A szöveges jelentésnek legalább

a) a tárgyév biztosítástechnikai tartalékainak összegét és képzésének leírását,

b) a tárgyévet megelõzõ két év biztosítástechnikai tartalékai felhasználásának adatait és elemzését,

c) az életbiztosítási ág befektetési hozama felosztásának adatait és leírását,

d) a tárgyév és az azt megelõzõ két év díjképzésének értékelését, valamint

e) a jelentés összegzését

kell tartalmaznia a kitöltési útmutatóban leírtaknak megfelelõen.
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A szöveges jelentésben szerepeltetni kell azon tartalékfajták képzési módszerének bemutatását – ideértve a

viszontbiztosítás hatásának elemzését –, melyek képzésével kapcsolatosan érdemi módszerváltás történt a

tárgyévben, a módszerváltás okának részletes szakmai indoklásával, mennyiségi hatásának bemutatásával és

elemzésével.

A szöveges jelentés szöveges formában értékeli a megelõzõ két év tartalékainak felhasználását, rámutatva az esetleges

nem várt folyamatokra, problémákra és a tervezett megoldási javaslatokra.

Azon tartalékok esetében, amelyeknél a 4421E.. és a 4421N.., illetve a 4422E.. és a 4422N.. táblák közül legalább az

egyik év „lebonyolítási eredmény” oszlopában szereplõ érték abszolút értéke meghaladja a „tartalék” oszlopában

szereplõ érték 10%-át, és a biztosító szavatoló tõkéjének a biztosító teljes tõkeszükségletet meghaladó többletének

1%-át), be kell mutatni ennek okait és a tervezett intézkedéseket.

Amennyiben egy ágazatban a 4421E.., 4421N.., 4422E.. és 4422N.. tábláknál felsorolt tartalékok egy része, vagy egésze

forinttól eltérõ devizában, vagy devizákban kerül meghatározásra, nyilvántartásra és elszámolásra, és a táblákban

megadott lebonyolítási eredmények valamelyikére az adott deviza, vagy devizák árfolyamváltozása olyan jelentõs

hatással volt, melynek mértéke meghaladja az ezen bekezdésben meghatározott mértéket, a szöveges részben a fenti

tábláknak az adott devizanemben történõ kitöltésével devizanemenként külön-külön is meg kell adni a lebonyolítási

eredményeket.

A szöveges jelentésnek tartalmaznia kell az életbiztosítási ág különbözõ technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai

tartalékának

a) a technikai kamatláb mértékében bekövetkezett változás miatti növekedését,

b) befektetési hozamát, valamint

c) befektetési eredményét.

A fent felsorolt adatokat az 1996. január 1. elõtt engedélyezett életbiztosítási szerzõdésekre, az 1995. december 31.

után bevezetett termékekre és az elõbbi két kategóriába nem sorolható szerzõdésekre vonatkozóan külön is be kell

mutatni.

A táblában a befektetési hozam felhasználásának adatait – a 4431ES tábla alapján – a következõk szerint kell megadni:

a) többletszolgáltatás,

b) matematikai tartalék növelése,

c) eredménytõl függõ díj-visszatérítési tartalék növelése,

d) egyéb.

Azon ágazatok esetében, amelyeknél a 4441NS, 4442NS táblák közül legalább az egyik év kárhányada meghaladja a

90%-ot, be kell mutatni ennek okait és a tervezett intézkedéseket.

A szöveges jelentés összegzõ fejezete

– értékeli a biztosító jelenlegi és a biztosító stratégiájával és üzleti terveivel összhangban legalább két évre elõre a

jövõben várható pénzügyi helyzetét, szavatoló tõkéjét, minimális szavatoló tõke szükségletét, biztonsági tõkéjét,

– értékeli a tartalékainak megfelelõségét, illetve a tartalékmegfelelõség kockázatait,

– értékeli a díjak jövõbeni elégségességét, illetve az elégségesség kockázatait,

– bemutatja a passzív viszontbiztosítás struktúráját, a fedezett, és a biztosító pénzügyi helyzetéhez viszonyítva

jelentõs fedezetlen kockázatokat, a viszontbiztosítás területén bekövetkezett fõbb változásokat; elemzi a

partnerkockázatokat, illetve az ezek enyhítésére hozott vagy tervezett intézkedéseket; kitér a viszontbiztosítási

megállapodások megfelelõségére, a nagykockázatok viszontbiztosítási fedezettségére és minden olyan egyéb

kockázatra, melyek fedezetlensége veszélyeztetheti a biztosító mûködését,

– jelzi azokat a tényezõket, melyek veszélyeztethetik a biztosító mûködését.

A tárgyévi szöveges jelentésben külön ki kell emelni az elõzõ szöveges jelentéshez képest bekövetkezett valamennyi

olyan változást, amely az alkalmazott módszertan változásából adódik, s amely jelentõsen befolyásolja a biztosító által

közölt adatokat.

Amennyiben a biztosító a szükséges adatok hiánya miatt az aktuáriusi jelentésben szereplõ bármelyik értéket közelítõ

eljárás alkalmazásával határozta meg, a szöveges jelentésben specifikálni kell a hiányzó adatok körét, az adathiány

megszüntetésére tett intézkedéseket és az alkalmazott közelítõ eljárást.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 34/2011. (X. 7.) BM rendelete
az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról

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

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés

a), b), c), valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el.

1. § (1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek

kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint

módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

3. § A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt

szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor

hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követõ 1 évig, de legkésõbb 2013. augusztus 31-ig

van lehetõség.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 34/2011. (X. 7.) BM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 36–41. sorai helyébe a következõ szöveg lép és az R. 1. számú melléklete a következõ
42–49. sorokkal egészül ki:

A B C D E F G H I J

1 Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai

2 Sor-
szám

sor-
szá-
ma

azonosító száma megnevezése
Szakmacsoport

elnevezése

„36 12. 373. 52 861 06 Rendõr Egyéb szolgáltatások

37 52 861 06 0100 52 03 Részszakképesítés:
Csapatszolgálati járõrtárs

38 52 861 06 0100 52 04 Részszakképesítés: Járõr

39 52 861 06 0100 52 05 Részszakképesítés: Õr-járõrtárs

40 52 861 06 0010 52 03 Szakképesítés-elágazás: Bûnügyi-rendõr

41 52 861 06 0010 52 01 Szakképesítés-elágazás:
Határrendészeti-rendõr

42 52 861 06 0010 52 04 Szakképesítés-elágazás:
Közlekedési-rendõr

43 52 861 06 0010 52 02 Szakképesítés-elágazás:
Közrendvédelmi-rendõr

44 52 861 06 0001 52 02 Szakképesítés-ráépülés:
Baleseti helyszínelõ

45 52 861 06 0001 52 03 Szakképesítés-ráépülés:
Bûnügyi helyszínelõ

46 52 861 06 0001 52 04 Szakképesítés-ráépülés: Fõ határrendész

47 52 861 06 0001 52 05 Szakképesítés-ráépülés:
Körzeti megbízott

48 52 861 06 0001 52 06 Szakképesítés-ráépülés: Okmányvizsgáló

49 52 861 06 0001 52 07 Szakképesítés-ráépülés: Rendõr „zászlós” ”

2. melléklet a 34/2011. (X. 7.) BM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletében a Rendészeti szervezõ szakképesítés címet követõ Rendõr szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei cím és az azt követõ szövegrész helyébe a következõ cím és azt követõ szöveg lép.

„RENDÕR SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLÕ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06
2. A szakképesítés megnevezése: Rendõr
3. Szakképesítések köre:

3.1 Részszakképesítések
Azonosítószám: 52 861 06 0100 52 03
Megnevezés: Csapatszolgálati járõrtárs
Azonosítószám: 52 861 06 0100 52 04
Megnevezés: Járõr
Azonosítószám: 52 861 06 0100 52 05
Megnevezés: Õr-járõrtárs

3.2 Szakképesítés-elágazások
Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 03
Megnevezés: Bûnügyi-rendõr
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Megnevezés: Bûnügyi-rendõr

Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 01

Megnevezés: Határrendészeti-rendõr

Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 04

Megnevezés: Közlekedési-rendõr

Azonosítószám: 52 861 06 0010 52 02

Megnevezés: Közrendvédelmi-rendõr

3.3 Szakképesítés-ráépülés

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 02

Megnevezés: Baleseti helyszínelõ

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 03

Megnevezés: Bûnügyi helyszínelõ

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 04

Megnevezés: Fõ határrendész

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 05

Megnevezés: Körzeti megbízott

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 06

Megnevezés: Okmányvizsgáló

Azonosítószám: 52 861 06 0001 52 07

Megnevezés: Rendõr „zászlós”

4. Hozzárendelt FEOR-08 szám: 5361

5. Képzés maximális idõtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám

Rendõr 2 2500

Rendõr „zászlós” – 500

Baleseti helyszínelõ – 400

Bûnügyi helyszínelõ – 400

Fõ határrendész – 400

Körzeti megbízott – 400

Okmányvizsgáló – 400

II.

EGYÉB ADATOK

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Csapatszolgálati járõrtárs

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális idõtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 700

3. Elmélet aránya: 45%

4. Gyakorlat aránya: 55%

5. Szakmai alapképzés idõtartama: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 30
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RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Járõr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Elérhetõ kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális idõtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 700

3. Elmélet aránya: 50%

4. Gyakorlat aránya: 50%

5. Szakmai alapképzés idõtartama: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 30

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Õr-járõrtárs

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. A képzés maximális idõtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: –

Óraszám: 700

3. Elmélet aránya: 60%

4. Gyakorlat aránya: 40%

5. Szakmai alapképzés idõtartama: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 30

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Bûnügyi-rendõr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes

3690-11 számú követelménymodul idõtartama

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 120
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SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Határrendészeti-rendõr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes

3690-11 számú követelménymodul idõtartama

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 120

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közlekedési-rendõr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés: a rendvédelmi szakmákra egységes

3690-11 számú követelménymodul idõtartama

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 120

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közrendvédelmi-rendõr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Szakmai elõképzettség: –

Elõírt gyakorlat: –

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 50%

3. Gyakorlat aránya: 50%

4. Szakmai alapképzés idõtartama: a rendvédelmi szakmákra egységes

3690-11 számú követelménymodul idõtartama

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

7. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 120

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Rendõr „zászlós”

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 Rendõr szakképesítés bármelyik szakképesítés-elágazása

vagy 52 8912 02 Rendõr szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 3 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
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Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

2. Elmélet aránya: 75%

3. Gyakorlat aránya: 25%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 25

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Baleseti helyszínelõ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 0010 52 04 Közlekedési-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 8912 02 Rendõr szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 2 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 20

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Bûnügyi helyszínelõ

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 0010 52 03 Bûnügyi-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 8912 02 Rendõr szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 2 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 20

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fõ határrendész

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 0010 52 01 Határrendészeti-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 8912 01 Határrendész szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 1 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 20

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Körzeti megbízott

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 861 06 0010 52 04 Közlekedési-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 8912 02 Rendõr szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 2 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 116. szám 29415



Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 20

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Okmányvizsgáló

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai elõképzettség: 52 861 06 0010 52 01 Határrendészeti-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi-rendõr szakképesítés-elágazás

vagy 52 8912 01 Határrendész szakképesítés

Elõírt gyakorlat: 1 év

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5. Megszerezhetõ tanulmányi pontok száma: 20

III.

MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR-08 száma FEOR megnevezése

5361 Rendõr

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ leírása:

A jogszabályokban meghatározott, az általános rendõrségre vonatkozó feladatokat lát el

Általános szolgálati feladatokat teljesít

Szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezel, használ

Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez

Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak

Õrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat lát el

Járõrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít és határforgalmat ellenõriz

Személyes szabadságot nem, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést

foganatosít, kényszerítõ eszközöket alkalmaz

Rendõri csapaterõs feladatokat teljesít

Idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt

Közrendvédelmi,- közlekedésrendészeti, bûnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti

feladatokat lát el

Idegen nyelven kommunikál, intézkedik

Személy- és objektumvédelmi feladatot végez

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma megnevezése

52 861 01 0000 00 00 Büntetés-végrehajtási felügyelõ

52 861 05 0000 00 00 Polgári védelmi elõadó

52 861 08 0000 00 00 Tûzoltó I.

61 861 01 Rendészeti szervezõ
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IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat

Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenõrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli

Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tûz-, munka-,

baleset-, egészség-, és környezetvédelmi rendszabályokat

Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-,

ügyviteli-, titoktartási szabályokat

Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi

szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb elõírásokat

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat

Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelezõ fizikai-erõnléti felméréseket, részt vesz az elõírt

egészségügyi szûréseken

Elsõsegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez

Felismeri a káresemény helyszínén lévõ veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvetõ szabályait,

továbbá szükség szerint közremûködik elhárításukban

Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít

Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép

Elvégzi az objektum külsõ és belsõ biztosítását, õrzését

Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésbõl és jelentést tesz elöljárójának

Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenõ körletét, valamint annak környezetét

A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévõ fegyverzettechnikai, számítástechnikai-

(hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz

Kényszerítõ eszközt felismer, megkülönböztet

Együttmûködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselõivel

Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszõri feladatokat lát el

Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Munka-, baleset-, tûz-, környezetvédelmi-, és egészségügyi általános szabályok

D Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó elõírások, titoktartási szabályok

B Alaki, öltözködési, szabályok, elõírások

D A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvetõ fogalmai, alapelvei, viszonyai

B A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése

B A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetõ elvárások, követelmények

D Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok

B A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok,

jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetõségek

D A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje

D Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek

D Emberi-, polgári-, és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek

C A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok

D A közigazgatási hatósági eljárás alapjai

D Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások

C Objektumvédelmi és õrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok

C Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lõelméleti alapismeretek
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C A kényszerítõ eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei

C Alapvetõ elsõsegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek

B Az adott országos hatáskörû szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos

lehetõségek és szabályok

C Az adott országos hatáskörû szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai,

eszközkezelési és alkalmazási ismeretei

C Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek

D Idegen nyelvi kommunikáció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata

3 Híradástechnikai eszközök, berendezések használata

3 Laikus elsõsegélynyújtás teljesítése

2 Kényszerítõ eszközök felismerése, megkülönböztetése

2 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

3 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

2 Idegen nyelvi kommunikáció

2 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése

2 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Szabálytudat

Kötelességérzet

Önfegyelem

Terhelhetõség

Testi erõ

Mozgás koordinációk

Monotónia-tûrés

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Empátia

Irányíthatóság

Segítõkészség

Módszer kompetenciák:

Helyzetfelismerés

Problémamegoldás

A szakmai követelménymodulok azonosítója és megnevezése:

3691-11 Õr- járõrtársi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet

Ellátja a személyek, gépjármûvek be- és kiléptetésével összefüggõ feladatokat, ruházat és csomagátvizsgálást végez

Elvégzi az objektum külsõ és belsõ biztosítását, objektumõri feladatokat lát el, megakadályozza, elhárítja a behatolást,

az objektum elleni támadást

Fogdaõri- és kísérõõri feladatokat lát el

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és

egészségügyi szûréseket

Helyszínbiztosítási tevékenységet végez

Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendõket lát el

Lõfegyvert használ, közremûködik fegyveres, illetve felfegyverkezve elkövetett támadás elhárításában

Gépkarabély lõgyakorlatot teljesít

Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz

Személy és tárgyleírást végez

Szolgálat ellátása során a járõrvezetõ tevékenységét biztosítja
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Szolgálat ellátása során a rá vonatkozó mértékben kommunikál

Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendõrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz

Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti

Végrehajtja az objektum védelmét, ellenõrzi a helyiségek zártságát

Vezeti a szolgálati okmányokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó elõírások

C Büntetõjogi jogszabályok általános részi rendelkezései

C Fegyverzeti, lõelméleti ismeretek, és maroklõfegyver-használati ismeretek

C Fogdaõri, kísérõõri, rendkívüli õri feladatok ellátására vonatkozó szabályok

D Fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai alapismeretek

D Gépkarabély fegyver anyag-, és alaplõgyakorlat ismeret

D Helyszínbiztosítási alapismeretek

D Idegen nyelvi kommunikáció

C Intézkedés-lélektani, kriminálpszichológiai és kommunikációs ismeretek

B Járõr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzõi

D Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi ismeretek

C Kényszerítõ eszközök és ezek alkalmazásának alapvetõ követelményei és elvárásai

D Közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános ismeretek

D Közlekedési alapismeretek

B Objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelési elõírásai

C Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és õrzési szabályok

C Önvédelmi és rendõri közelharc ismeretek

C Rendõri intézkedések biztonsági és taktikai alapelvei

D Rendvédelem-történet, szakma történet

B Ruházat- és csomagátvizsgálás szabályai

C Szabálysértési jogszabályok általános részi rendelkezései

D Számítástechnikai eszközök kezelésének ismeretei

C Szolgálati formákra, szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvetõ ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Járõrvezetõ biztosítása

3 Maroklõfegyver használata

3 Kényszerítõ eszközök használata

2 Objektumvédelmi feladatok végrehajtása

3 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

2 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

2 Idegen nyelvi kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Elhivatottság, elkötelezettség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Kitartás

Megbízhatóság

Monotónia-tûrés

Önbizalom

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Önkontroll

Stressz tûrõ képesség

Szabálytudat

Testi erõ

Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
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Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Együttmûködés

Határozottság

Irányíthatóság

Kommunikációs készség

Módszer kompetenciák:

Ismeretek helyén való alkalmazása

Körültekintés, elõvigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más módon elhárítja

Bevetés jellegû részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterõs alkalmazásban

Biztosítási jellegû feladatokat hajt végre

Csapda-, leshely mûködtetésével kapcsolatos részfeladatokat végez

Együttmûködik – munkakörének megfelelõ mértékben – az állami és társadalmi szervezetekkel, a társszervek

munkatársaival

Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgezõ anyag, állati tetem és sérült állat

találása, súlyos fertõzõ betegség, közmû, biztonsági berendezés meghibásodása esetén

Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendõri feladatokat

Figyelõszolgálatot teljesít, nagyterületû helyszínbiztosítást végez

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és

egészségügyi szûréseket

Helyszínt biztosít

Rendezvénybiztosítási feladatokat lát el

Szolgálatot lát el multikulturális környezetben

Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és mûködtet, személyeket üldöz

Tömegkezelési, tömegoszlatási feladatokat lát el

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D Intézkedési kötelezettségekre vonatkozó szabályok

C Csapaterõs rendõri feladatok végrehajtásához szükséges ismeretek

C Egy idegen nyelv ismerete

D Eljárás különleges esetekben

C Kisebbségjogi és társadalmi ismeretek, romológiai alapismeretek

D Közbiztonságra veszélyes és különösen veszélyes eszközök ismerete

C Minõsített idõszaki feladatok általános elõírásai

D Terepen történõ tájékozódás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

3 Csapaterõs feladatok ellátása

3 Járõrvezetõ biztosítása

3 Maroklõfegyver használata

3 Kényszerítõ eszközök használata

3 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

2 Idegen nyelvi kommunikáció
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Személyes kompetenciák:

Kitartás

Megbízhatóság

Monotónia-tûrés

Önbizalom

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Önkontroll

Stressz tûrõ képesség

Szabálytudat

Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)

Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Együttmûködés

Irányíthatóság

Kommunikációs készség

Módszer kompetenciák:

Körültekintés, elõvigyázatosság

Ismeretek megfelelõ alkalmazása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3693-11 Járõri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Adatot, nyílt információt gyûjt, ellenõriz

Biztonsági intézkedést foganatosít, elõvezetést, elõállítást, elfogást hajt végre

Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bûncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény helyszínén

Bûnmegelõzési tevékenységet végez

Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérõ) tevékenykedik

Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén

Feljelentést, jegyzõkönyvet készít

Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, jármûvet

Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenõriz

Fokozott ellenõrzésben vesz részt, ellenõrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és

egészségügyi szûréseket

Gépkarabély lõgyakorlatot teljesít

Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél

Jogsértõ cselekményeket felismer, megszakít

Kényszerítõ eszközt alkalmaz

Közremûködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenõrzésében

Közúti ellenõrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít

Külön szabályok szerint megfelelõen intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén

Megteszi az elsõdleges intézkedéseket elemi csapás, tûzeset, vízcsõtörés, gázömlés helyszínén, további vészhelyzetet

elhárít, közremûködik a katasztrófahelyzet elhárításában

Körözési információs rendszerben ellenõriz, azonosít, személy- és tárgykörözésben közremûködik (köröztetést

kezdeményez)

Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közremûködik (köröztetést kezdeményez)

Részt vesz rendészeti jellegû bevetési, mélységi ellenõrzési feladatok teljesítésében
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Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektõl és jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezetektõl

Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenõriz

Személygépkocsit vezet

Úti okmányokat ellenõriz, kezel, felismeri az ezekkel kapcsolatos jogsértõ cselekményeket

Útvonal-ellenõrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenõrzi a közúti jelzések és fényjelzõ

berendezések állapotát, közúti ellenõrzést hajt vége

Védett személy, illetve szállítmány útvonal-biztosításában vesz részt

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A büntetõ jogszabályok egyes különös részi rendelkezései

D A bûnügyi tudományok rendszere, alapvetõ meghatározások

C Bevetés jellegû feladatok végrehajtása

D Bûnmegelõzési alapismeretek

D Büntetõeljárási jog alapjai

D Büntetõeljárási jogi ismeretek (bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések)

C Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bõvített ismerete

D Eltérõ jogállású személyekkel szembeni intézkedésekre vonatkozó ismeretek

C Fegyver- igazgatásrendészeti alapismeretek

B Forgalomirányítási ismeretek

C Gépjármûvezetési ismeretek, vezetéstechnikai elméleti ismeretek

B Helyszínbiztosítás, az adatgyûjtés szabályai

C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok

C Katasztrófa és a tûz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvetõ ismeretek

B Kényszerítõ eszközök alkalmazásának követelményei

C Körözési tevékenység eszközei, alapvetõ módszerei

C Közlekedési ismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenõrzésének technikai eszközei

D Közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenõrzés technikai eszközei, a baleseti helyszínelésre vonatkozó

elõírások

C Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történõ intézkedés szabályai

D Kriminalisztika alapjai

B Maroklõfegyverrel végrehajtott lõgyakorlatok idõkorlátozással, fedezékhasználattal

C Okmányismeret

C Rendészeti nyilvántartások ismerete

B Rendõri intézkedések taktikai eljárásai

C Schengeni és más nyilvántartásokban történõ ellenõrzés végrehajtása

D Szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekrõl készített feljelentések alaki és tartalmi

követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása

C Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései

C Személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és

gyakorlata, az ezekrõl készített jelentések alaki és tartalmi követelményei

C Úti okmány ellenõrzés, személyazonosítás

B A szolgálati formákra vonatkozó szabályok

B A rendõri intézkedéssel szembeni követelmények

C A határon átnyúló üldözés, és a belsõ határok térségében végrehajtott közös járõr szolgálat szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

2 Intézkedési készség

3 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

3 Személyazonosítás

2 Okmányismeret

3 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

3 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
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3 Maroklõfegyver használata

3 Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése

3 Elõítélet-mentes viselkedés

3 Rendészeti informatikai programok kezelése

2 Idegen nyelvi szakmai kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Megbízhatóság

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Teljesítményorientáció

Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Együttmûködés

Határozottság

Irányíthatóság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3694-11 Közrendvédelmi rendõri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A jogsértõ cselekményeket felismeri, megelõzi, megszakítja, intézkedik bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése

esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent, jegyzõkönyvet készít)

Adatot, információt elemez, értékel, ellenõriz

Biztonsági intézkedést foganatosít, elõvezetést, elõállítást, elfogást hajt végre

Csapatszolgálati rajparancsnoki feladatokat hajt végre

Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérõ) tevékenykedik

Elvégzi a családon belüli erõszakkal kapcsolatos rendõri feladatokat

Elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erõszakos cselekmények megelõzésérõl, megakadályozásáról

Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Kép és hangfelvételt készít

Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a jármûvezetõ vezetõi engedélyét,

a jármû hatósági engedélyét, jelzését

Mûszeres ellenõrzést hajt végre

Õrzi a fogvatartottakat, fogdaõri, kísérõõri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek szállításában

Speciális iratok informatikai eszközzel történõ elõállítása

Szolgálata ellátása során lõfegyvert használ

Tanúkutatást, meghallgatást végez, helyszíni szemlével kapcsolatos teendõt lát el

Utasításokat ad az alárendeltek részére

Kényszerítõ eszközt alkalmaz
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

D A közúti közlekedés hatósági igazgatása

C Büntetõ jogszabályok különös részi rendelkezései

B Diplomáciai-, és egyéb személyes mentességgel rendelkezõ személyek körének, egyéb személyi körrel

kapcsolatos ismeretek, fogalmak

C Dokumentációs szabályok

C Fogdaõri, kísérõõri, rendkívüli õri feladatok ellátására vonatkozó szabályok

C Irat-elõállítási ismeretek

B Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

B Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történõ intézkedés szabályai

B Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

C Parancs, utasítás adásának szabályai

B Rajparancsnoki feladatok ellátásának szabályai

C Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései

C Szakmai anyaggal bõvített idegen nyelvismeret

B Személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és

gyakorlata, az ezekrõl készített jelentések alaki és tartalmi követelményei

C Személyvédelmi ismeretek

C Távoltartásra vonatkozó szabályok

C Útzár telepítésére vonatkozó szabályok

B A szolgálati formákra vonatkozó szabályok

B A rendõri intézkedéssel szembeni követelmények

A A járõrvezetõre vonatkozó jogok és kötelezettségek

B A hozzátartozók közötti erõszakkal kapcsolatos rendõri feladatok

A A kényszerítõ eszközök alkalmazásának követelményei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Intézkedési készség

4 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

4 Személyazonosítás

4 Okmányismeret

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

3 Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése

3 Elõítélet-mentes viselkedés

3 Rendészeti informatikai programok kezelése

3 Idegen nyelvi szakmai kommunikáció

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfegyelem

Önkontroll

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Teljesítményorientáció

Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Határozottság

Kommunikációs készség
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Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3695-11 Határrendészeti rendõri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A jogsértõ cselekményeket felismeri, megelõzi, megszakítja, intézkedik bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése

esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)

Adatot, információt elemez, értékel, ellenõriz

Biztonsági intézkedést foganatosít, elõvezetést, elõállítást, elfogást hajt végre

Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti) tevékenykedik

Határátkelõhelyen személyeket, jármûveket, okmányokat ellenõriz, elvégzi az ehhez kapcsolódó minimum és alapos

ellenõrzési feladatokat

Határrendészeti feladatai ellátása során õrzi a külsõ határokat, végrehajtja a határbiztonsági deficit kompenzálását

szolgáló mélységi ellenõrzéseket, végzi az államhatár és a határátkelõhely rendjének fenntartásával kapcsolatos

teendõit

Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ

Kép- és hangfelvételt készít

Intézkedik az államhatárral összefüggõ jogsértések felfedése esetén

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határrend-sértés esetén, határjel és határnyiladék ellenõrzést végez

Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a jármûvezetõ vezetõi engedélyét,

a jármû hatósági engedélyét, jelzését

Technikai és informatikai eszközöket alkalmaz, adatbázisokban ellenõrzéseket végez

Õrzi a fogvatartottakat, fogdaõri, kísérõõri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek szállításában

Részt vesz a részleges határzár elrendelésébõl adódó teendõk ellátásában

Részt vesz menekültügyi konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében

Szolgálata ellátása során kényszerítõ eszközöket használ

Tanúkutatást, meghallgatást végez

Az úti okmányokban bélyegzõ lenyomatot, egyéb bejegyzéseket helyez el, szükség esetén bevonja azokat

Útzárat létesít, mûködtet

Visszairányítja a beutazási és tartózkodási feltételeknek nem megfelelõ személyeket, végrehajtja a külföldiek

kitoloncolásával kapcsolatos feladatokat

Idegenrendészeti ellenõrzéseket hajt végre a külföldiek jogszerû magyarországi tartózkodásának ellenõrzése

érdekében

Végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének

ellenõrzését

Közremûködik a vízumkiadásban, kitöltött vízumbélyeget érvénytelenít, megsemmisít, visszavon

Jogszabályi felhatalmazás alapján rögzíti a jogellenes cselekmények miatt elõállított személyek ujjnyomatát

Együttmûködik a társszervek állományával a napi feladatok végrehajtás során

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Büntetõ jogszabályok különös részi rendelkezései

C Dokumentációs szabályok

C Fogdaõri, kísérõõri, rendkívüli õri feladatok ellátására vonatkozó szabályok

B Határrendészeti, határforgalom-ellenõrzési, valamint okmányismeretek
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C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok

C Irat elõállítási ismeretek

B Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

B Közterületen, nyilvános helyen történõ intézkedés szabályai

B Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

C Minõsített idõszaki feladatok általános elõírásai

B Rajparancsnoki feladatok ellátásának szabályai

C Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései

C Szakmai anyaggal bõvített idegen nyelvismeret

C Személyes szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásának szabályai

C Úti okmány ellenõrzés, személyazonosítás

C Határforgalom ellenõrzésével, a határrend fenntartásával, kishatárforgalommal kapcsolatos nemzetközi

szerzõdések ismerete

B Schengeni Információs Rendszer jelzései, a találat esetén teendõ intézkedések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Intézkedési készség

4 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

5 Személyazonosítás

5 Okmányismeret

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Önkontroll

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Teljesítményorientáció

Empátia

Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Külföldiekkel szembeni tolerancia

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3696-11 Közlekedési rendõri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A jogsértõ cselekményeket felismeri, megelõzi, megszakítja, intézkedik bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése

esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)
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Adatot, információt elemez, értékel, ellenõriz

Biztonsági intézkedést foganatosít, elõvezetést, elõállítást, elfogást hajt végre

Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérõ) tevékenykedik

Elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít

Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ

Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Kép és hangfelvételt készít

Közremûködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetõeljárási kényszerintézkedések alkalmazásában

Közúti személy- és áruszállítás szabályainak ellenõrzését végzi

Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a jármûvezetõ vezetõi engedélyét,

a jármû hatósági engedélyét, jelzését

Közlekedésrendészeti ellenõrzésekben mûszeres ellenõrzést hajt végre

Speciális iratokat informatikai eszközzel állít elõ

Szolgálata ellátása során lõfegyvert használ

Tanúkutatást, meghallgatást végez, ellátja a helyszíni szemlével kapcsolatos teendõket

Utasításokat ad az alárendeltek részére

Veszélyes áruszállítással kapcsolatos ellenõrzést végez

Közlekedésrendészeti, baleseti statisztikai adatszolgáltatást, elemzést, értékelést végez

Megteszi az elsõdleges intézkedéseket közúti, vasúti, vízi, légi közlekedési baleseteknél

Útvonal-biztosítási, terelési feladattervet készít

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C A bizonyítás büntetõeljárás-jogi szabályai

B A közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenõrzés technikai eszközei, a baleseti helyszínelésre

vonatkozó elõírások

D A közúti közlekedés hatósági igazgatása

C Büntetõ jogszabályok általános és különös részének egyes rendelkezései

C Dokumentációs szabályok

D Hatáskörébe tartozó bûncselekmények és szabálysértések nyomozása

C Bizonyítás minta vétellel kapcsolatos szabályai

C Helyszínrajzkészítés szabályai

C Irat elõállítási ismeretek

B Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

C Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenõrzési ismeretek)

B Közterületen, nyilvános helyen történõ intézkedés szabályai

C Közúti közlekedési szolgáltatások ellenõrzésével kapcsolatos ismeretek

B Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

C Szabálysértési jogszabályok különös rendelkezései

C Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései

C Szakmai anyaggal bõvített idegen nyelvismeret

D Szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése

B Forgalomirányításra, forgalomterelésre, forgalom leállítására vonatkozó szabályok

B Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok ismerete

C Útzár telepítésére vonatkozó szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Intézkedési készség

4 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

2 Közlekedési jogsértések felismerése

2 Karos forgalomirányítás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 116. szám 29427



2 Közlekedési tárgyú jogszabály ismeret (vízi, vasúti, légi)

2 Baleset megelõzési tevékenység

Személyes kompetenciák:

Differenciálás

Döntésképesség

Ésszerû kockázatvállalás

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfegyelem

Önkontroll

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Társas kompetenciák:

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3697-11 Bûnügyi rendõri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

A jogsértõ cselekményeket felismeri, megelõzi, megszakítja, intézkedik bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése

esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)

Adatot, információt gyûjt, elemez, értékel, ellenõriz, megkeresést hajt végre

Bizonyítási cselekményeket hajt végre és dokumentál

Bizonyítási eszközöket beszerez

Büntetõeljárási kényszerintézkedéseket hajt végre és dokumentál

Bûnügyi akcióban feladatokat hajt végre

Bûnügyi nyilvántartó rendszert alkalmaz

Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti) tevékenykedik

Egyes közigazgatási eljárásokat végez

Elvégzi az áldozatvédelemmel- és a családon belüli erõszakkal kapcsolatos rendõri feladatokat

Forrónyomos szolgálatot teljesít

Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít

Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Kép és hangfelvételt készít

Körözési tevékenységet hajt végre

Nyomozati tervet készít

Speciális büntetõeljárás-jogi szabályokat alkalmaz

Speciális iratok informatikai eszközzel történõ elõállítása

Szolgálata ellátása során lõfegyvert használ

Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket

teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendõt

Utasításokat ad az alárendeltek részére
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A bizonyítás büntetõeljárás-jogi szabályai

B A büntetõ jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései

D Áldozatvédelmi ismeretek

D Bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése

B Bûnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok

C Dokumentációs szabályok

D Hatáskörébe tartozó bûncselekmények és szabálysértések nyomozása

C Informatikai eszközzel történõ irat elõállítási ismeretek

B Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

B Közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok

B Kriminálmetodikai ismeretek

B Krimináltaktikai ismeretek

C Kriminológia alapjai

B Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

C Speciális büntetõeljárás-jogi szabályok

C Speciális kommunikációs és pszichológiai ismeretek

C Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései

C Szakmai anyaggal bõvített idegen nyelvismeret

B Távoltartásra vonatkozó szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Intézkedési készség

5 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

5 Elhatárolás képessége

4 Kapcsolatteremtés, információszerzés

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Differenciálás

Döntésképesség

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Teljesítményorientáció

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3698-11 Rendõr „zászlós”-i feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat lát el

Szolgálatirányító parancsnoki feladatokat lát el

Nagy területû helyszín biztosítása esetén járõröket, járõrcsoportokat összeállít, helyszínre irányít

Elsõdleges parancsnoki feladatokat lát el, tanúkutatást, adatgyûjtést végez, szervez

Kapcsolatot tart a rendõri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevõ beosztottakkal

Kapcsolatot tart a média képviselõivel, a mentésben részt vevõ személyekkel

Eltûntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezi, irányítja

Ellenõrzõ-átengedõ pontot telepít, mûködtet, útvonalat zár

Hivatalos személy elleni erõszakos cselekmények kivizsgálásában részt vesz

Hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végez

Adatbázisokat, szakrendszereket alkalmaz, használ

Az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartja és kezeli a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat

Szervezi, irányítja és ellenõrzi a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét

Felkészíti a szolgálatba lépõ állományt

Beszámoltatja a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készít

Rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedik a szervezete válságkezelõ tervei alapján

Képzést, továbbképzés tart

Statisztikai adatgyûjtést, adatszolgáltatást teljesít

Elemzõ-értékelõ tevékenységet végez

Feladatterveket készít

Szakmai idegen nyelven kommunikál

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Vezetéselméleti-, és gyakorlati vezetési, irányítási ismeretek

B Szervezési ismeretek

B Ellenõrzési ismeretek

B Kommunikációs ismeretek

A Jelentések rendje

C Rendészeti ellenõrzõ, mérõ eszközök kezelésének ismeretei

B Elsõdleges intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek

C Statisztikai alapismeretek

B Szakmai idegen nyelvi ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

1 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

1 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

1 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

1 Szakmai nyelvû beszédkészség

2 Konfliktusmegoldó készség

Személyes kompetenciák:

Differenciálás

Döntésképesség

Elhivatottság, elkötelezettség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfejlesztés-tanulási készség
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Teljesítményorientáció

Önbizalom

Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Empátia

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elõvigyázatosság

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3699-11 Körzeti megbízotti feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Végzi a körzeti megbízott általános feladatait

Végzi a körzeti megbízott bûnügyi feladatait

Végzi a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait

Az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartja és kezeli a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végzi

a nyilvántartott személyek ellenõrzését

Együttmûködik az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzattal

Megtervezi – az elöljárótól kapott szempontok alapján – szolgálatát

Felkészül a szolgálatára irányuló ellenõrzésekre és együttmûködik az ellenõrzések során

Végzi a körzeti megbízotti elemzõ-értékelõ tevékenységet

Végzi körzeti megbízott bûnmegelõzési feladatait

Végzi a körzeti megbízott statisztikai feladatait

Bûnügyi iratok informatikai eszközökkel történõ dokumentálását alkalmazza

A jogsértõ cselekményeket felismeri, megszakítja, intézkedik bûncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

Adatot, információt gyûjt, ellenõriz, megkeresést hajt végre

Bizonyítási cselekményeket hajt végre és dokumentál

Büntetõeljárási kényszerintézkedéseket hajt végre és dokumentál

Elvégzi az áldozatvédelemmel és a családon belüli erõszakkal kapcsolatos egyes feladatokat

Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerûség, szakszerûség,

arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

Szolgálata ellátása során lõfegyvert használ

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A A körzeti megbízotti szolgálati formára vonatkozó általános szabályok

A A körzeti megbízott bûnügyi feladataira vonatkozó elõírások

A A körzeti megbízott közlekedésrendészeti feladataira vonatkozó elõírások

A A körzeti megbízott szolgálattal kapcsolatos nyilvántartásra, ügykezelésre vonatkozó szabályok

B A Rendõrség együttmûködésére vonatkozó törvényi elõírások

A A körzeti megbízott szolgálatának tervezésére, szervezésére, ellátására vonatkozó szabályok

A A körzeti megbízotti szolgálat ellenõrzésére vonatkozó szabályok

A A körzeti megbízotti elemzõ-értékelõ munka fõbb szempontjai

A A körzeti megbízott bûnmegelõzési feladataira vonatkozó elõírások

A A körzeti megbízott statisztikai feladataira vonatkozó elõírások
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B A bizonyítás büntetõeljárás- jogi szabályai

B A büntetõ jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései

D Áldozatvédelmi ismeretek

D Bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése

B Bûnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok

C Dokumentációs szabályok

C Speciális kommunikációs ismeretek

C Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései

B Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

D Kriminológia alapjai

C Kriminálmetodikai ismeretek

C Krimináltaktikai ismeretek

B Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

B Informatikai eszközökkel irat elõállítási ismeretek

B Hatáskörébe tartozó bûncselekmények és szabálysértések nyomozása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Szakmai nyelvû beszédkészség

5 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

5 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

4 Konfliktuskezelõ- megoldó készség

5 Intézkedési készség

5 Okmányismeret

5 Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése

5 Elõítélet-mentes viselkedés

5 Rendészeti informatikai programok kezelése

4 Idegen nyelvi szakmai kommunikáció

5 Maroklõfegyver használata

4 Kapcsolatteremtés, információszerzés

Személyes kompetenciák:

Alakiasság

Differenciálás

Döntésképesség

Elhivatottság, elkötelezettség

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

Ésszerû kockázatvállalás

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önbizalom

Önfegyelem

Önállóság

Önfejlesztés-tanulási készség

Teljesítményorientáció

Megbízhatóság

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktuskezelõ-megoldó készség

Közérthetõség
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Empátia

Módszer kompetenciák:

Megfigyelõ készség

Helyzetfelismerés

Körültekintés, elõvigyázatosság

Problémamegoldó készség

Figyelemmegosztás

Dokumentálási készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3700-11 Baleseti helyszínelõi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Elsõdleges hatáskör alapján elvégzi a személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos intézkedést

Közlekedés körében elkövetett bûncselekmény, személyi sérüléssel járó és rendkívüli halált okozó baleset esetén

helyszíni eljárást hajt végre

Alkalmazza a balesethelyszínelés végrehajtásához szükséges technikai-, és egyéb eszközöket

Intézkedik meghatározott személyeket, külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintõ közlekedési baleseteknél

Végrehajtja a veszélyes árut szállító jármûvek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek

helyszínén szükségessé váló intézkedéseket

Közúti közlekedési balesetek esetén jármûvekkel, személyekkel, úttal kapcsolatos, a baleset jellegéhez kapcsolódó

helyszíni sajátosságokat, a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzõket, egyéb speciális adatokat rögzít

Dokumentálja a baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket

Amennyiben szükséges, szemlebizottságot hív össze

Végrehajtja az elsõdleges intézkedési feladatokat, speciális kötelezettségeket vízi, légi vasúti balesetek esetén, és

szükség esetén értesíti a társhatóságokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései, a balesethelyszínelés gyakorlati

végrehajtásának szabályai

A Büntetõeljárási, szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárási szemle lefolytatásának szabályai, kapcsolódó

eljárási cselekmények, jogszabályok, kriminalisztikai szabályok

B Eszköz, krimináltechnikai-eszköz alkalmazási ismeretek

A Diplomáciai-, és egyéb személyes mentességgel rendelkezõ személyek körének, egyéb személyi körrel

kapcsolatos ismeretek, fogalmak

B Speciális az egyes közlekedési ágazatokat érintõ eljárási szabályok, elõírások

A Jármûvekre vonatkozó mûszaki ismeretek, jármû fizikai-, közlekedés fizikai ismeretek

A Jegyzõkönyv és mellékleteinek elkészítési szabályainak, módszereinek, valamint egyéb iratok speciális

közlekedési tartalommal történõ elkészítésének ismerete

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Önálló tevékenységi készség

4 Speciális szakmai tevékenység végrehajtása

4 Technikai eszközök és módszerek alkalmazása

5 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû beszédkészség

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Idegen nyelvi szakmai kommunikáció

4 Kooperatív munkatevékenység végrehajtása
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Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Megbízhatóság

Precizitás

Önállóság

Önkontroll

Stressztûrõ képesség

Minõségre törekvés

Célszerûség

Lelkiismeretesség

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Alkalmazkodó képesség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

Dokumentálási készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3701-11 Bûnügyi helyszínelõi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Bûncselekmény vagy egyéb esemény helyszínén bûnügyi technikai tevékenységet végez

Speciális büntetõeljárás-jogi és közigazgatási szabályokat alkalmaz

Védõfelszereléseket használ

Fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmaz

Fotó- és videotechnikai dokumentációt készít

Nyomokat, anyagmaradványokat biztosít

Szolgálata ellátása során lõfegyvert használ

Eljárása során betartja a jogszerûség, szakszerûség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség

követelményeit

Fotó- és videotechnikai programokat használ fel az informatikai archiválás során

Bûnügyi nyilvántartást, adatbázist kezel

Ujjnyomatolási tevékenységet hajt végre

DNS mintavételt hajt végre

Személyfényképezési tevékenységet hajt végre

Bizonyítási cselekményeknél, kényszerintézkedéseknél dokumentációs tevékenységet hajt végre

Helyszínvázlatot, helyszínrajzot készít

Tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerûen kezel

Fizikai, fizika-kémiai és vegyszeres nyomkutatást hajt végre, elõhív

Speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmaz

Nyomokat, anyagmaradványokat rögzít

A helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékeli, ezekbõl következtetéseket von le

Szaktanácsadói tevékenységével segíti a bûnügyi rendõri felderítõi tevékenységet

A rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértõi vizsgálatra biztosítja

Tevékenysége során szakmai idegen nyelvet használ

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B A bizonyítás büntetõeljárás- jogi szabályai

B Speciális büntetõeljárás- jogi szabályok

B A büntetõ jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései
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A A bûnügyi nyilvántartásba vétel szabályai

A Krimináltechnikai ismeretek

A Krimináltechnikai eszköz és módszer alkalmazási ismeretei

B Krimináltaktikai ismeretek

C Kriminálmetodikai ismeretek

C Kriminológia alapjai

A Nyomokra- és anyagmaradványokra vonatkozó speciális krimináltechnikai szabályok

B Egyes bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése

A Egyes bûnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok

B Informatikai eszközökkel történõ dokumentációs, ismeretek

C Komplex rendõri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete

B Közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok

C Speciális pszichológiai ismeretek

C Szakmai anyaggal bõvített idegen nyelv ismeret

C Lõfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Önálló tevékenységi készség

4 Speciális szakmai tevékenység végrehajtása

5 Technikai eszközök és módszerek alkalmazása

5 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

5 Összefüggések gondolati rekonstrukciós tevékenysége

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Döntésképesség

Megbízhatóság

Precizitás

Differenciálás

Önállóság

Önkontroll

Szabálytudat

Stressztûrõ képesség

Önfejlesztés, tanulási képesség

Minõségre törekvés

Célszerûség

Lelkiismeretesség

Empátia

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Alkalmazkodó képesség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3702-11 Fõ határrendészi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Közigazgatási határozatban közrendvédelmi bírságot szab ki

Végzi a kitoloncolásból és a visszafogadási egyezmények alkalmazásából származó feladatokat

Végzi a menedékkérelem esetén teendõ intézkedéseket
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A vizsgálati munka során kapcsolatot tart a többi határátkelõhellyel, a közös kapcsolattartási szolgálati helyekkel,

a rendészeti együttmûködési központtal, valamit a magyar SIRENE irodával

Bejelentéseket, panaszokat vesz fel

Részt vesz más uniós tagállamok területén végrehajtott FRONTEX akciókban

Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ

Részt vesz menekültügyi konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében

Nemzetközi együttmûködési feladatokat hajt végre

Ügyeleti szolgálatot lát el a határrendészeti kirendeltségen és határátkelõhelyen

Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenõriz

Idegenrendészeti intézkedéseket és eljárásokat foganatosít

Idegenrendészeti kényszerintézkedéseket alkalmaz

Úti okmánynyilvántartásokat teljes körûen használ

Adatbázisok, szakrendszerek alkalmazása, használata

Megállapítja a vízumkiadás feltételeit, részt vesz a vízumkiadásban

Rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedik a határrendészeti kirendeltség válságkezelõ tervei alapján

Intézkedik az államhatárral összefüggõ jogsértések felfedése esetén

Beszámoltatja a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készít

Felülvizsgálja és minõsíti a járõrök és útlevélkezelõk által foganatosított intézkedéseket

Végrehajtja a hatáskörbe utalt idegenrendészeti ügyekben az elsõdleges vizsgálati tevékenységeket, intézkedik

a személyek elõállítására

Feljelentést készít

Kezdeményezi a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelését

Határ-rendsértést, határ-rendsértésnek nem minõsülõ eseményt minõsít

Szervezi, irányítja és ellenõrzi a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét

Ellenõrzi a szolgálatellátást

Irányítja a járõröket, járõrcsoportokat

A forgalom függvényében átcsoportosítja az útlevélkezelõket

Összehangolja a járõrök tevékenységét

Határátkelõhelyen, illetve határõrizeti járõrszolgálat esetén együttmûködik a szomszéd ország határrendészeti

szervének kijelölt tagjaival

Határrendészeti informatikai szakrendszerek meghibásodása esetén elsõdleges intézkedéseket foganatosít

Az õrzött szállásokon bekövetkezett rendkívüli események során megteszi az elsõdleges intézkedéseket

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Közigazgatási ismeretek

C Vízumkiadással kapcsolatos ismeretek

B Más uniós állam határõrének magyarországi tevékenységével kapcsolatos ismeretek

C Intézkedés, lõfegyverhasználat szabályai más uniós ország területén

C Minõsített idõszaki feladatok általános elõírásai

D Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások

B Járõr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzõi

D Schengeni és más nyilvántartásokban történõ ellenõrzés végrehajtása

C Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok

C A rendõrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, engedélyezésre vonatkozó ismeretek

C Szolgálat ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között

C A személyes szabadságot korlátozó büntetõeljárás-jogi kényszerintézkedések

D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Intézkedési készség

4 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

5 Személyazonosítás

5 Okmányismeret
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4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

Személyes kompetenciák:

Differenciálás

Döntésképesség

Ésszerû kockázatvállalás

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önállóság

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Önkontroll

Stressztûrõ képesség

Szabálytudat

Teljesítményorientáció

Társas kompetenciák:

Alkalmazkodó képesség

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Konfliktusmegoldó készség

Közérthetõség

Módszer kompetenciák:

Figyelemmegosztás

Helyzetfelismerés

Problémamegoldó készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3703-11 Okmányvizsgálói feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Dönt a megvizsgált biztonsági okmányok eredetiségérõl, hamis, hamisított, fiktív voltáról

Felfedi, dokumentálja a személycseréket

Felfedi, dokumentálja a tartalmi hamisításokat (mechanikai, vegyi törlés, átírás, fényképcsere, bélyegzõhamisítás,

lapcsere, laphiány, montázs, vízumhamisítás)

Foglalkozásokat tart az okmánybiztonsági elemekrõl, a hamisítások felfedésének lehetõségeirõl

Eseti szaktanácsadói véleményt készít

Ellenõrzi a dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit

Kezeli az elektronikus okmánynyilvántartó rendszereket (NEKOR; IFADO)

Ismeretlen okmány feltûnése esetén dokumentálja annak biztonsági elemeit

Ügyeleti szolgálatot lát el a határrendészeti kirendeltségen és határátkelõhelyen

Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenõriz

Úti okmánynyilvántartásokat, teljes körûen ismer és használ

Adatbázisokat, szakrendszereket alkalmaz, használ

Okmányvizsgálati módszereket alkalmaz

Okmányvizsgálati eszközöket kezel

Felismeri az eredeti okmányok biztonsági elemeit

Felismeri az okmányhamisítás módszereit

Formailag, tartalmilag megfelelõ dokumentációt készít és felterjeszt

Intézkedik az államhatárral összefüggõ jogsértések felfedése esetén
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Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C Az okmányok csoportosítása, felépítése, szerkezeti elemei, biztonsági okmányok

C A hordozó anyagok fajtái és védelmi megoldásai

C A biztonsági papírok tulajdonságai

B Az alapvetõ nyomtatási eljárások és sajátosságaik (sík-, magas-, mély-, és szitanyomtatás, thermo-transzfer,

hõszublimáció)

C A kitöltõ, érvényesítõ és hitelesítõ anyagok

C Könyvkötészeti eljárások

C A sokszorosítási eljárások

B Tartalmi hamisítások (fényképcsere, törlés, átírás, hozzáírás, lapcsere, laphiány, bélyegzõlenyomat hamisítás,

vízumhamisítás)

B Fiktív és hamis okmányok

B Az eseti szaktanácsadói vélemény tartalmi és formai követelményei

C Az okmányvizsgálat módszerei és alapvetõ eszközei

B Vizsgálatok látható-, UV-, IR fényben, surló-, átvilágító és retroreflektív fényforrás alkalmazásával

C Elektronikus okmány-nyilvántartó rendszerek (NEKOR, FADO, IFADO, PRADO)

B Járõr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzõi

D Schengeni és más nyilvántartásokban történõ ellenõrzés végrehajtása

A Okmányvizsgáló eszközök és ezek alkalmazásának követelményei

C A személyes szabadságot korlátozó büntetõeljárás-jogi kényszerintézkedések

D A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Szakmai nyelvezetû dokumentumok létrehozása

5 Személyazonosítás

5 Okmányismeret

4 Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése

4 Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése

5 Okmányvizsgálati eszközalkalmazás

Személyes kompetenciák:

Differenciálás

Felelõsségvállalás

Megbízhatóság

Minõségre törekvés

Önbizalom

Önfegyelem

Önfejlesztés-tanulási készség

Megbízhatóság

Szabálytudat

Koncentrációs képesség

Társas kompetenciák:

Együttmûködés

Határozottság

Kommunikációs készség

Módszer kompetenciák:

Megfigyelõ készség

Körültekintés, elõvigyázatosság

Dokumentálási készség
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Az 52 861 06 0010 52 03 azonosító számú, Bûnügyi-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

3693-11 Járõri feladatok

3697-11 Bûnügyi rendõri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

3693-11 Járõri feladatok

3695-11 Határrendészeti rendõri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 04 azonosító számú, Közlekedési-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

3693-11 Járõri feladatok

3696-11 Közlekedési rendõri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

3693-11 Járõri feladatok

3694-11 Közrendvédelmi rendõri feladatok

Az 52 861 06 0100 52 03 azonosító számú, Csapatszolgálati járõrtárs megnevezésû részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

Az 52 861 06 0100 52 04 azonosító számú, Járõr megnevezésû részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

3693-11 Járõri feladatok
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Az 52 861 06 0100 52 05 azonosító számú, Õr-járõrtárs megnevezésû részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 02 azonosító számú, Baleseti helyszínelõ megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3700-11 Baleseti helyszínelõi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 03 azonosító számú, Bûnügyi helyszínelõ megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3701-11 Bûnügyi helyszínelõi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 04 azonosító számú, Fõ határrendész megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3702-11 Fõ határrendészi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 05 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3699-11 Körzeti megbízotti feladatok

Az 52 861 06 0001 52 06 azonosító számú, Okmányvizsgáló megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3703-11 Okmányvizsgálói feladatok

Az 52 861 06 0001 52 07 azonosító számú, Rendõr „zászlós” megnevezésû szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója megnevezése

3698-11 Rendõr „zászlós”-i feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:

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

Az elõírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése

E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – fizikai, erõnléti követelmények norma

szerinti legalább megfelelt szintû teljesítése

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az elsõ vizsgafeladat megkezdése elõtt szakmai dokumentáció

leadása

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az elsõ vizsgafeladat megkezdése elõtt szakmai dokumentáció

leadása
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2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Rendészeti alapfeladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Általános õr- és járõrtársi feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Kényszerítõ eszközök alkalmazása

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 20 perc (felkészülési idõ 10 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 30%

3. feladat 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Csapaterõs rendõri feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Csapatszolgálati jellegû gyakorlati feladat

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 20 perc (felkészülési idõ 10 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%
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4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3693-11 Járõri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Közbiztonsági és rendészeti jellegû feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Közlekedési és idegenrendészeti feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Bûnügyi és bûnmegelõzési ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 20%

3. feladat 30%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3694-11 Közrendvédelmi rendõri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Közrendvédelmi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történõ intézkedés

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Rendõri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történõ megnyilvánulás idegen nyelven

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3695-11 Határrendészeti rendõri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Határrendészeti ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Határõrizeti, határforgalom-ellenõrzési és igazgatásrendészeti jellegû feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Rendõri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történõ megnyilvánulás idegen nyelven
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A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3696-11 Közlekedési rendõri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Közlekedési ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Intézkedés közlekedési szituációban

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Rendõri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történõ megnyilvánulás idegen nyelven

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3697-11 Bûnügyi rendõri feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Bûnügyi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Bûnügyi jellegû gyakorlati feladat

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Rendõri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történõ megnyilvánulás idegen nyelven

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3698-11 Rendõr „zászlósi” feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Szolgálatirányítói és parancsnoki ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
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Idõtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vezetési, irányítási gyakorlati feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Rendõr alparancsnoki ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 10 perc, válaszadási idõ 20 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 30%

3. feladat 30%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3699-11 Körzeti megbízotti feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Körzeti megbízotti ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Körzeti megbízotti szolgálati feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A követelménymodul teljesítése során készített szakmai dokumentáció megvédése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 30 perc (felkészülési idõ 10 perc, válaszadási idõ 20 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 30%

3. feladat 30%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3700-11 Baleseti helyszínelõi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Baleseti helyszínelõi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Baleset helyszínelési gyakorlati feladat dokumentálással és szóbeli védéssel

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Baleseti helyszínelõi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 40%

3. feladat 30%
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12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3701-11 Bûnügyi helyszínelõi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Bûnügyi helyszínelési ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Helyszínelési gyakorlati feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A követelménymodul teljesítése során készített szakmai dokumentáció megvédése

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A helyszíni szemle kriminalisztikai ismeretei

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 30%

3. feladat 20%

4. feladat 20%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3702-11 Fõ határrendészi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Határrendészeti ügyeleti és szakfeladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Határrendészeti gyakorlati feladat

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 25 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Fõ határrendészi ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 30%

3. feladat 30%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

3703-11 Okmányvizsgálói feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Okmányismereti és dokumentáció-készítési ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli

Idõtartama: 90 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Okmányismereti és dokumentáció-készítési gyakorlati feladatok

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati

Idõtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Okmányvizsgálói ismeretek

A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli

Idõtartama: 25 perc (felkészülési idõ 15 perc, válaszadási idõ 10 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 40%

3. feladat 20%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazáshoz rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 7,5

2. vizsgarész: 7,5

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 30

6. vizsgarész: 40

Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazáshoz rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 7,5

2. vizsgarész: 7,5

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 30

5. vizsgarész: 40

Az 52 861 06 0010 52 03 azonosító számú, Bûnügyi-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazáshoz rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 7,5

2. vizsgarész: 7,5

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 30

8. vizsgarész: 40

Az 52 861 06 0010 52 04 azonosító számú, Közlekedési-rendõr megnevezésû szakképesítés-elágazáshoz rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 7,5

2. vizsgarész: 7,5

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 30

7. vizsgarész: 40

Az 52 861 06 0100 52 05 azonosító számú, Õr-járõrtárs megnevezésû részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és

ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 50

2. vizsgarész: 50

Az 52 861 06 0100 52 03 azonosító számú, Csapatszolgálati járõrtárs megnevezésû részszakképesítéshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész: 25

2. vizsgarész: 25

3. vizsgarész: 50
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Az 52 861 06 0100 52 04 azonosító számú, Járõr megnevezésû részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya

a vizsga egészében

1. vizsgarész: 12,5

2. vizsgarész: 12,5

3. vizsgarész: 25

4. vizsgarész: 50

Az 52 861 06 0001 52 02 azonosító számú, Baleseti helyszínelõ megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

11. vizsgarész: 100

Az 52 861 06 0001 52 03 azonosító számú, Bûnügyi helyszínelõ megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

12. vizsgarész: 100

Az 52 861 06 0001 52 04 azonosító számú, Fõ határrendész megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

13. vizsgarész: 100

Az 52 861 06 0001 52 05 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

10. vizsgarész: 100

Az 52 861 06 0001 52 06 azonosító számú, Okmányvizsgáló megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

14. vizsgarész: 100

Az 52 861 06 0001 52 07 azonosító számú, Rendõr „zászlós” megnevezésû szakképesítés-ráépüléshez rendelt

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

9. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjai:

A 2, 4, 5, 6, 7, 8. vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhetõ meg, ha az adott vizsgarész

vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 51%-os teljesítményt ért el.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os

értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga

legalább 51%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az

általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben

a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következõ:

90–100% jeles (5)

77–89% jó (4)

64–76% közepes (3)

51–63% elégséges (2)

Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy elõzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan,

vagy érdemjeggyel minõsítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének, avagy az

elõzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó

maximális %-os értéket (63%) kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelõs

miniszternek a szakmai vizsga elõkészítésérõl szóló jelentés megküldését követõen ismételhetõ(ek) meg.
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VI.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
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Fegyverzet X X X X X X X X X X X X X

Lövedékálló mellény X X X X X X X X X X X X X

Speciális egyéni
felszerelés és kiegészítõi

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

Kényszerítõ eszközök X X X X X X X

Tömegoszlatás speciális
eszközei

X X X X X X X

Szolgálati jármûvek X X X X X X X X X X X X X

Számítógép és perifériái
(informatikai eszközök)

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

Híradástechnikai
eszközök

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

Mérõeszközök X X X X X X X X X X

Világító berendezés X X X X X X X X X X X X X

Forgalom elterelõ
eszközök

X X X X X X X X X X

Videokamera X X X X X X X X X X

Fényképezõgép X X X X X X X X X X

Forgalomellenõrzõ
berendezések

X X X X X

Nyomtató X X X X X X X X X X X X X

Telefon, fax X X X X X X X

Járõr-, õr felszerelés X X X X X X X

Figyelést-, látást-,
tájékozódást segítõ
eszközök, berendezések

X X X X X X X X X X X

Okmányminták X X X X X X X X X

Határforgalom-
ellenõrzést szolgáló
eszközök, berendezések

X X X X X X

VII.

EGYEBEK

A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendõr szakképesítés tekintetében az Országos

Rendõr-fõkapitányság látja el.

A 2011. elõtti Határrendészeti-rendõr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti

alapfeladatok, 0731-06 Általános õr- és járõrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendõri feladatok)

végzettség tekintetében megegyezik az 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói,

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok, 3693-11 Járõri feladatok,

3695-11 Határrendészeti rendõri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendõr

szakképesítés-elágazással.
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A 2011 elõtti Közrendvédelmi-rendõr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti

alapfeladatok, 0731-06 Általános õr- és járõrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendõri feladatok)

végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói,

3691-11 Õr-járõrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járõrtársi feladatok, 3693-11 Járõri feladatok,

3694-11 Közrendvédelmi rendõri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendõr

szakképesítés-elágazással.

A tanulmányi pontok beszámítása a továbbtanulás és a teljesítményértékelés során vehetõ figyelembe.

Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetõségi) táblázat

Korábbi eredményes
szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett
szakmai követelménymodulok

0725-06 Rendészeti alapfeladatok 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói

0734-06,
0735-06

és 0736-06

Objektumõr-kísérõ rendészeti
alapfeladatai, Objektumõr-kísérõ
általános õr- és járõrszolgálati feladatai és
Objektumõr-kísérõi feladatok

3690-11 és
3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói és Õr-járõrtársi feladatok

0739-06,
0740-06 és

0741-06

Kormányõr rendészeti alapfeladatai,
Kormányõr általános õr- és járõrszolgálati
feladatai és Kormányõri feladatok

3690-11 és
3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói és Õr-járõrtársi feladatok

0725-06 és
0731-06

Rendészeti alapfeladatok és Általános õr-
és járõrszolgálati feladatok

3690-11 és
3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói és Õr-járõrtársi feladatok

0725-06,
0731-06 és

0732-06

Rendészeti alapfeladatok, Általános õr- és
járõrszolgálati feladatok és
Határrendészeti rendõri feladatok

3690-11,
3691-11,
3692-11,

3693-11 és
3695-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói, Õr-járõrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járõrtársi feladatok,
Járõri feladatok és Határrendészeti
rendõri feladatok

0725-06,
0731-06 és

0738-06

Rendészeti alapfeladatok, Általános õr- és
járõrszolgálati feladatok és
Közrendvédelmi rendõri feladatok

3690-11,
3691-11,
3692-11,

3693-11 és
3694-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályzói, Õr-járõrtársi feladatok,
Csapatszolgálati járõrtársi feladatok,
Járõri feladatok és Közrendvédelmi
rendõri feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül

a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelõ szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen

szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2011. (X. 7.) NFM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz
mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak
képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz

mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl

és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet

(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított szénhidrogén mezõkbõl termelt földgáz (a továbbiakban: hazai

termelésû földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az erre

jogosult volt közüzemi nagykereskedõt a 3. melléklet tartalmazza. Amennyiben a hazai termelésû földgázt termelõ

(a továbbiakban: termelõ) nem tudja a 3. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott idõszakban az

1998. január 1. elõtt termelésbe állított szénhidrogén mezõkbõl átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron

átadott földgázmennyiség árának megfizetésébõl származó többletköltséget a Magyar Energia Hivatal (a

továbbiakban: Hivatal) a következõ ármegállapításnál figyelembe veszi.”

(2) Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A hazai termelésû földgáz mennyiségét, annak legmagasabb árát, valamint az erre jogosult egyetemes

szolgáltatókat a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedõ vagy az egyetemes szolgáltató a 3-4. mellékletekben szereplõ

földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezõk ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenõrzött utólagos

elszámolás mellett e mennyiség tekintetében a 3–4. mellékletekben meghatározott hatósági ár 150%-át köteles

megfizetni a termelõ részére.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak a 2. vagy a 4. melléklet alapján az egyetemes

szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel

vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során a negyedévet követõ negyedik negyedév

végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a 4. § (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem

bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok

kerülnek figyelembevételre.”

(3) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben az adott negyedévben a 2. vagy a 4. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel az

egyetemes szolgáltató vagy a 3. melléklet alapján a volt közüzemi nagykereskedõ az egyetemes szolgáltatás céljára

igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során a negyedévet

követõ negyedik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi

nagykereskedõ a 4. § (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes

szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedõ által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek

figyelembevételre.”

(4) Az R. 4. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A hatósági árelõkészítés érdekében az egyetemes szolgáltatók minden negyedévet megelõzõ második hónap

1. napjáig kötelesek megadni a Hivatal részére a forrásszerzõdéseik szerint felhasználni tervezett földgáz mennyiségét

– források szerinti – bontásban.”
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3. § Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § E rendeletnek az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz

mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM

rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM

rendelet módosításáról szóló 52/2011. (X. 7.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított

rendelkezéseit a Mód. rendelet hatálybalépését követõ felajánlások tekintetében kell alkalmazni.”

4. § (1) Az R. 2. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 4. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

5. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

1. melléklet 1. pontja a 4. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 52/2011. (X. 7.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2011. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ, nem földgáztárolóból származó

földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

Alpiq Csepeli Erõmû Kft. – –

FÕGÁZ Zrt. 6305 12,995

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 5642 10,983

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 8240 11,336

ISD POWER Kft. – –

TIGÁZ Zrt. 2735 13,297

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ, földgáztárolóból származó

földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

Alpiq Csepeli Erõmû Kft. – –

FÕGÁZ Zrt. 2702 2,402

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2418 2,402

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 3531 2,402

ISD POWER Kft. – –

TIGÁZ Zrt. – –
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3. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, nem földgáztárolóból

származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

TIGÁZ Zrt. – –

4. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, földgáztárolóból

származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

TIGÁZ Zrt. – –

”

2. melléklet az 52/2011. (X. 7.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedõre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésû földgáz legmagasabb

hatósági ára és mennyisége 2011. negyedik negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedõ Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt. 4376 6,096

”

3. melléklet az 52/2011. (X. 7.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésû földgáz legmagasabb hatósági ára

és mennyisége 2011. negyedik negyedévre

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (USD/GJ)

FÕGÁZ Zrt. 2132 8,603

TIGÁZ Zrt. 2735 12,256

”

4. melléklet az 52/2011. (X. 7.) NFM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/MJ):

fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT (Ft/MJ) (1)

ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = 0,7 x fgFtS + 0,3 x fgFtH (Ft/MJ) (2)

ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH (Ft/MJ) (2)

ahol:

fgFtH = erUSD x fgUSDA / 1000 (Ft/MJ) (3)

fgFtS = erEUR x fgEURA (Ft/MJ) (4)

fgUSDA = 14,426 x (0,5 x fo / 520,928 + 0,5 x go / 935,741) (USD/GJ) (5)

fgEURA = (fgs + sp) (EUR/MJ) (6)

“
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 233/2011. (X. 7.) KE határozata
bírák felmentésérõl, bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény
4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

bírói tisztségének ellátására egészségügyi okból tartósan alkalmatlanná válása miatt
Bíróné dr. Csomasz Mártát
2011. szeptember 30-ai hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Maráz Vilmosnét és
dr. Kardos Sándort
2011. december 31-ei hatállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt
dr. Bujtás Ilonát
2012. április 18-ai hatállyal,
dr. Balassa Máriát
2012. április 25-ei hatállyal

bírói tisztségébõl felmentem;

dr. Barnóczki Endrét,
dr. Bárdy Szilviát,
dr. Benkõ Imolát,
dr. Erdõs Tibort,
dr. Hudvágner Andrást,
dr. Juhász Csabát,
dr. Kiss Szilviát,
dr. Kocsis Zoltánt,
dr. Lakner Szilviát,
dr. Lippai Mónikát,
dr. Liptai Andreát,
dr. Rozsnyai Balázs Sándort,
dr. Szarka Attilát és
dr. Zsálek Henriettet
2011. október 1. napjától határozatlan idõtartamra,

Sterné dr. Deák Andreát és
dr. Zombory Rita Évát
2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedõ idõtartamra

bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05082/2011.
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A köztársasági elnök 234/2011. (X. 7.) KE határozata
bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény

4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének elõterjesztésére

dr. Dénes Rajmondot,

dr. Hegedûs Ákost és

dr. Pálosi-Magyari Lászlót

2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig terjedõ idõtartamra

bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. szeptember 16.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05093/2011.

A köztársasági elnök 235/2011. (X. 7.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

dr. Mátyus Ferenc dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. szeptember 30-án megszüntetem és 2011. október 1-jei

hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. szeptember 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. szeptember 9.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04789/2011.
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A köztársasági elnök 236/2011. (X. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény

2. § (1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére

Markovits Ferenc szájsebésznek, a Studio Medico Dentistico di Ferenc vezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2011. szeptember 26.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. szeptember 29.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/05166/2011.

A köztársasági elnök 237/2011. (X. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló

223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a kárpátaljai magyar nyelvû képzés színvonalának megõrzésében szerzett érdemeiért, kiemelkedõ oktatói és

mûfordítói tevékenységének elismeréseként

Antonenkó Miklósnak, az Ungvári Nemzeti Egyetem tanárának, mûfordítónak,

három évtizedes áldozatos lelkészi szolgálatáért, a nemzeti értékek, a magyar hagyományok felkutatása és megõrzése

érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként

Józan Lajos huszti református lelkipásztornak,
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a kárpátaljai római katolikus közösség lelki vezetéséért, közel két évtizedes egyházépítõ tevékenységéért és a

kárpátaljai magyarság identitásának megõrzéséért

Majnek Antalnak, a Munkácsi Római Katolikus Püspökség megyéspüspökének a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05335/2011.

A köztársasági elnök 238/2011. (X. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló

223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

több mint egy évtizedes óvodavezetõi, közösségszervezõ és odaadó karitatív munkája elismeréseként

Bábicsuk Júliának, a Nagybocskói Katolikus Óvoda vezetõjének, a Romzsa Tódor Karitász vezetõjének,

több mint három évtizedes példaértékû, a magyar nyelvi és történeti hagyományok ápolása terén végzett

pedagógusi, néprajzi, helytörténeti és szépirodalmi munkásságáért

Czébely Lajosnak, a Viski Középiskola magyar tanárának, helytörténésznek, a református gyülekezet kántorának,

a szórványban élõ magyarság szellemi és lelki tartásának megõrzése érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért,

oktató-nevelõ munkájáért és a barkaszói iskola példaértékû fejlesztéséért

Majoros Bélának, a Barkaszói Középiskola igazgatójának,

több mint egy évtizedes óvodavezetõi és áldozatos karitatív tevékenysége elismeréseként

Mácsek Szidóniának, a gyertyánligeti Páduai Szent Antal Katolikus Óvoda vezetõjének,

több mint két évtizedes közösségszervezõ, iskolaszervezõ tevékenységéért, az ugocsai magyarság nyelvi és kulturális

hagyományainak megõrzését, ápolását célzó áldozatos munkája elismeréseként

Milován Jolánnak, a Nagyszõlõsi Járási Tanács Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség-Ukrajnai Magyar Párt

frakcióvezetõjének,

több mint három évtizedes, a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális identitásának megõrzéséért végzett

kiemelkedõ oktató-nevelõ munkássága elismeréseként

Szántó Editnek, a Bátyúi Középiskola nyugalmazott magyar tanárának,

a magyar tannyelvû oktatás szolgálatában végzett öt évtizedes áldozatos munkájáért, példaértékû életútja

elismeréseként

Vizaver Magdolnának, a Kõrösmezõi Magyar Iskola nyugalmazott tanárának, hitoktatónak,
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a kárpátaljai magyar fiatalok identitásának megõrzése, nemes hagyományaik ápolása és erkölcsi tartásuk erõsítése

terén kifejtett két évtizedes közösségépítõ munkája elismeréseként

a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek,

a Kárpátaljai magyarság fennmaradása érdekében folytatott áldozatos lelkipásztori és karitatív tevékenysége

elismeréseként

a Nagyszõlõsi Ferences Rendháznak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05314/2011.

A Kormány 1328/2011. (X. 7.) Korm. határozata
a Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok
Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány

által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm.

határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm.

határozat 10. pontja alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány

a) hozzájárul a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának

(a továbbiakban: alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításához, és megállapítja az alapító okirat

egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében

az Alapítvány társalapítóival megállapodjon;

c) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával

az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának

bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban eljárjon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny

mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

az alábbi átcsoportosításokat rendeli el:

a) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 4. Foglalkoztatási Hivatal cím terhére, a Kvt. 1. melléklet XX. Nemzeti

Erõforrás Minisztérium fejezet 15. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal cím javára 550 279 ezer forint

átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;

b) Kvt. 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 19. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet cím

terhére, a Kvt. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 4. Foglalkoztatási Hivatal cím javára 895 ezer

forint átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;

c) Kvt. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 4. Foglalkoztatási Hivatal cím terhére, a Kvt.

1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 19. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet cím javára

4953 ezer forint átcsoportosítását a 3. melléklet szerint;

d) Kvt. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 13. Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet cím

terhére, a Kvt. 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 19. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Intézet cím javára 126 950 ezer forint átcsoportosítását a 4. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –317 408 –17 992

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–82 448 –5 198

3 Dologi kiadások –141 072 –47 017

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások –7 102

3 Egyéb felhalmozási kiadások –2 249

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 317 408 17 992

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

82 448 5 198

3 Dologi kiadások 141 072 47 017

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások 7 102

3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 249

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

3 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevétel –16 089

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

3 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevétel 16 089

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal –550 279 –54 118

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 550 279 54 118

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma: 86 fõ

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 550 279 550 279

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 47 642

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

12 587

3 Dologi kiadások 895 9 845

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –47 642

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–12 587

3 Dologi kiadások –895 –9 845

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal 895 70 074

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –895 –70 074

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma: 12 fõ

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 895 895

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –183 300

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–47 899

3 Dologi kiadások –4 779 –59 771

2 Felhalmozási költségvetés
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

1 Intézményi beruházások –141 –1 560

2 Felújítások –33 –367

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 183 300

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

47 899

3 Dologi kiadások 4 779 59 771

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások 141 1 560

2 Felújítások 33 367

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

3 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevétel –7 203

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

3 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevétel 7 203

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal –4 953 –285 694

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 4 953 285 694

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma: 47 fõ

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 4 953 4 953

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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4. melléklet az 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

272723 13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –51 892 –45 814

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

–15 004 –11 377

3 Dologi kiadások –54 554 –87 546

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások –2 500

2 Felújítások –3 000

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 51 892 45 814

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

15 004 11 377

3 Dologi kiadások 54 554 87 546

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások 2 500

2 Felújítások 3 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

272723 13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

3 Mûködési költségvetés –44 156 –61 942

1 Intézményi mûködési bevétel

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

3 Mûködési költségvetés

1 Intézményi mûködési bevétel 44 156 61 942

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

272723 13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet –82 794 –82 795

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

258745 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 82 794 82 795

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma: 39 fõ

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 82 794 82 794

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A miniszterelnök 84/2011. (X. 7.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a külügyminiszter és a belügyminiszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh

Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös

képviseletrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegének – a megerõsítés

fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;

3. felhívom a külügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a megállapodás kihirdetésérõl szóló törvény tervezetét

a megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 85/2011. (X. 7.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság és az Ománi Szultánság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás

kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A külügyminiszter 26/2011. (X. 7.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között
a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére
adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2011. szeptember 22-i, 109. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság

Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás 9. Cikk (1) bekezdése

az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen valamelyik Szerzõdõ Fél utoljára értesíti diplomáciai

csatornákon keresztül írásban a másik felet a jelen megállapodás végrehajtásához szükséges alkotmányos követelmények

teljesítésérõl.”

Az utolsó jegyzék dátuma: 2011. szeptember 27.

A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2011. szeptember 27.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló

megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló 192/2011. (IX. 22.)

Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2011. szeptember 27-én, azaz kettõezer-tizenegy, szeptember huszonhetedikén

hatálybaléptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A külügyminiszter 27/2011. (X. 7.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza
és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza
határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2011. július 15-i, 83. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az

R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló

Megállapodás 6. Cikkének 2. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„(2) Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Feleknek a belsõ jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást

igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.”

Jóváhagyást igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételének napja: 2011. augusztus 16.

A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2011. szeptember 15.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út

Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice)

szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 120/2011. (VII. 15.)

Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2011. szeptember 15-én, azaz kétezer-tizenegy, szeptember tizenötödikén hatálybaléptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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